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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 

Preek over Lucas 1,46-55 (Schriftlezing Lucas 1,39-56)  

Je proeft in dit verhaal en dit lied, dat er een diep en zelfs ondoorgrondelijk besef is van de grote vreugde 

die het kindje in Maria’s buik mag losmaken. In het lied zingt Maria over God. De God die een God van 

kwetsbaren is – door heel de geschiedenis heen. De God die de God van Israël is – de God van beloften aan 

Abraham, Isaak en Jakob. Door Israël zullen alle volken gezegend worden. Dat staat nu op het punt van 

beginnen. Want God ziet Maria. Zo kenmerkend voor God: Hij ziet en Hij redt, vanwege zichzelf. Hij ziet jou 

en mij. Zo is Hij: barmhartig. Spring op van vreugde voor deze Heer.  

Besprekingsvragen   
1. Kun je iets vertellen over momenten van diepe vreugde in jouw leven om wie Jezus is? Wat gebeurde 

er toen met je lichaam? (denk aan: Jump for Joy)    

2. Gods zorg voor kwetsbaren loopt door heel de Bijbel en de geschiedenis heen. Wat kun jij vandaag 

of morgen concreet doen om daarin mee te doen? 

3. Wat betekent het voor jou dat onze God de God van Israël is? En dat Jezus als Joods kindje geboren 

werd?  

4. Maria zingt over God die oog heeft gehad voor jou. God ziet mensen. God ziet jou. Wat doet dat met 

je? Mag Hij alles van je zien?  

5. God ziet. Kies één (of meerdere) van de teksten hieronder uit waarin ook van alles naar voren komt 

over zien. En overweeg die tekst voor jezelf of bespreek die tekst samen als je met een groep bent.  

Teksten om te lezen 
God ziet mensen en dat doet Hij met liefde. Dat is evangelie. En het vraagt van ons dat wij ook kijken en 

zien. Onderstaande teksten raken daar ook aan: 

Genesis 3,6-9 

Deuteronomium 32,19-43  

1 Samuel 16,1-13 

Psalm 10 

Psalm 42-43 

Johannes 9 

 

 


