Vrouwen in de
Jezus roept een ieder van ons vandaag op Hem te
volgen als Zijn kinderen; om Zijn plan met ons
leven te accepteren. De keuze is nu aan ons.
Waarderen we Gods vertrouwen in ons, Zijn
acceptatie en Zijn liefdevolle bezorgdheid?
Mijn gebed vandaag
Onze lieve Vader in de hemel. Dank U dat U mij als
Uw kind accepteert. Ik kies deze dag om Uw acceptatie te ontvangen en om te wandelen op het pad
dat U speciaal voor mij hebt gemaakt.

Bijbel:
Maria & ik

Acceptatie

Delen
Elke dag hebben we het voorrecht om er voor een
ander te zijn die problemen heeft en zichzelf niet
waardevol vindt. Om hen te laten zien dat ze er
wel degelijk toe doen.

Uitgegeven door:
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Maria

Een naam geassocieerd met ‘Bitterheid’

Vrouwen in de Bijbel: Maria & ik
Introductie
Maria staat bekend als een van de
meest eerbiedwaardige vrouwen aller
tijden. Verhalen over haar leven laten
zien dat ze in staat was boven het
schandaal rondom haar zwangerschap
uit te stijgen. In plaats daarvan wist ze
dat ze door God geaccepteerd werd. Hij
koos haar als moeder van onze Redder.
Als we haar leven bestuderen
ontdekken we dat ze in staat was
boven negativiteit uit te stijgen en de
taak door God aan haar opgedragen te
volbrengen. Haar liefde voor baby Jezus
en haar bereidheid zich te laten leiden
door de Heilige Geest, maakte haar een
ideale moeder.
Het verhaal van Maria, moeder van
Jezus, bewijst dat God vrouwen
accepteert en vertrouwt. Aan Maria gaf
Hij de taak om die Ene Persoon die de
meeste impact in de geschiedenis zou
hebben, op te voeden. God wist dat
Maria een liefdevol hart en een
leerzame geest had.
Ontdek
* Haar bereidheid om Jezus’ moeder te
zijn.
* Haar trouw als moeder
* Haar constante liefde voor Jezus

Bijbelgedeelte: Mattheus 1:18-20; Lucas 1:26-38; Johannes 2:1-12
Verdieping
1. Wat is bijzonder aan Maria’s
afkomst? (Lucas 1:26-27)
2. Wat zijn de eerste woorden die de
engel Gabriel spreekt tot Maria?
(Lucas 1:28)
3. Wat denk je dat Maria voelde bij
deze woorden? Waarom?
4. Lees de reactie van Maria in
Lucas 1:38. Wat vertelt deze reactie
over haar?
5. Wat is Jozefs reactie op het
nieuws dat Maria zwanger is?
(Mattheus 1:18-21)
In die tijd werd gemeenschap met
elkaar net zo bindend gezien als een
huwelijk. Dit wetende, kunnen we
Jozefs verraste reactie begrijpen.
6. Hoe denk je dat Jozef zich voelt
als de engel in een droom tegen
hem spreekt? Waarom denk je dat
hij het niet wegwuift als
een droom?
7. Welke gelegenheid is omschreven in
Lucas 2:41-50?

Bedenk: Toen Maria en Jozef Jezus
in de tempel vinden, berispen ze
Hem. Hij reageert door te wijzen op
zijn ware missie.

Met uitgestrekte armen staat Jezus
klaar om ons te verwelkomen. Hij
verzekert ons dat we rust, vrede,
liefde en acceptatie zullen vinden in
Zijn omhelsing.

8. Welke les kunnen wij hieruit leren?
9. Welk evenement is omschreven in
Johannes 2:1-12?
10. De laatste keer dat Maria in de
Bijbel genoemd wordt is bij de
kruisiging. Als je je bedenkt wat
de engel haar had verteld voor
Jezus’ geboorte, hoe denk je dat ze
zich bij het kruis voelde?
11. Hoe zorgde Jezus toch voor haar in
deze rouwperiode?
(Johannes 19:25-27)
Wat zegt dit over hun relatie, zelfs
toen Hij volwassen was?
Woorden voor vandaag
12.Wat kun je leren van Maria’s
acceptatie door God en door haar
man Jozef? Hoe weet ik dat ik
geaccepteerd word door God
(Jesaja 43:1) Hoe reageer ik?
13. Accepteert God iedereen of slechts
sommigen? Wat zegt Petrus in
Handelingen 10:34-35?

14. Maak een lijst van de beloften die
Jezus ons doet als wij Zijn
uitnodiging aannemen.
(Mattheüs 11:28-30)
Discussievragen
1. Probeer je Maria’s Zoon voor te
stellen terwijl Hij speelt, studeert en
werkt; Zijn houding tegenover vriendjes, Zijn ouders, de natuur. Is Hij anders
dan andere kinderen?
2. Wat vind je de belangrijkste les die
we kunnen leren van het verhaal van
Maria?
Woorden van Wijsheid
Maria is een uitzonderlijk voorbeeld
van geloof en vertrouwen in God. Ze
accepteerde de meest diepgaande
verantwoordelijkheid die er was. Ze
accepteerde Gods plan voor haar
leven- en alle plezier en zorgen die erbij
hoorden. Ze had gewoon het simpele
geloof dat God haar accepteerde hoe
ze was. Als een gewone, eenvoudige
vrouw die Hem in alles vertrouwde.

