
week 1 
Thema: Zacharias en Elisabet Eerste adventszondag

Zacharias

Lezen: Lukas 1:5-9
Zingen: Psalm 84:1

De oude priester Zacharias loopt naar de tempel. Deze week heeft hij dienst 
in het huis van God. Zacharias is twee keer per jaar priester in Jeruzalem, de 
andere weken vertelt hij de mensen in zijn eigen woonplaats over God en 
Zijn wetten. Maar het werk in de tempel doet hij het liefst. Zacharias heeft 
de Heere lief. Samen met zijn vrouw Elisabet leeft hij rechtvaardig voor 
God. Ze dienen de Heere met heel hun hart. Wat een heerlijk leven is dat!

Als Zacharias bij de tempel is, gaat hij bij de andere priesters staan. Ze zullen 
loten wie deze dag het Heilige mag ingaan om daar het reukoffer 
te brengen. Zacharias heeft dit werk nog nooit gedaan. Hij 
hoopt en bidt dat het lot vandaag op hem valt. En ja: het 
lot van de Heere wijst hem aan! 

Weet je wat de naam Zacharias betekent? ‘De HEERE ge-
denkt’. En op deze dag ervaart Zacharias dat die belofte 
waar is. Hij heeft zo vaak gebeden of hij het Heilige mag 
binnengaan om daar het reukoffer te brengen. Vandaag 
wordt zijn gebed verhoord. Hij zal bij het reukaltaar bidden 
tot de God Die hij zo liefheeft. Het hart van Zacharias is blij. 
Wat is de Heere goed!

Vraag: Wat betekent het volgens jou dat Zacharias en Elisabet  
rechtvaardig voor God leven? Kan van jou ook gezegd worden dat  
je rechtvaardig voor God leeft?
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week 1 
Thema: Zacharias en Elisabet Maandag

Engel 

Lezen: Lukas 1:11-17
Zingen: Lofzang van Zacharias:3

Het is stil in de tempel. Eerbiedig brengt Zacharias het reukoffer. Zacht bidt 
hij tot God voor het volk en voor zichzelf. Buiten wacht het volk op hem. Als 
hij klaar is in het Heilige, zal hij naar buiten gaan om het volk te zegenen. 

Plotseling staat er iemand bij hem. Zacharias schrikt: het is een engel. De 
engel stelt hem gerust: ‘Wees niet bang, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Uw 
vrouw Elisabet zal een zoon krijgen en u moet uw zoon Johannes noemen.’ 

Zacharias kan zijn oren niet geloven. Zijn gebed verhoord? Elisa-
bet een zoon? Dat kan toch helemaal niet! Jarenlang hebben 
hij en Elisabet om een zoon gebeden. Toen ze oud werden, 
zijn ze gestopt met het bidden om een kind. Het kon 
toch niet meer. En nu vertelt de engel dat de Heere dat 
gebed toch verhoort! Stil luistert hij naar wat de engel 
hem nog meer vertelt.

‘Veel mensen zullen blij zijn over zijn geboorte’, gaat de 
engel verder. ‘Uw zoon zal groot zijn voor de Heere. Hij zal 
veel mensen uit Israël bekeren tot God.’ 

Het kind van Zacharias en Elisabet is geen gewoon kind. Hij moet bijzonder 
werk gaan doen: mensen voorbereiden op de komst van de Heere Jezus. 

Vraag: Hoe ziet het reukaltaar eruit? Je kunt een plaatje bekijken in de 
Bijbel met Uitleg (BMU), bij Exodus 30. Wat werd er op het reukaltaar 
geofferd? Lees het in Exodus 30:34-36.
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week 1 
Thema: Zacharias en Elisabet Dinsdag

Straf

Lezen: Lukas 1:18-22
Zingen: Psalm 141:3

Zacharias kan het niet geloven. Krijgen Elisabet en hij een zoon, terwijl ze 
al zo oud zijn? Hij wil een teken, zodat hij zeker weet dat het waar is wat 
de engel zegt. ‘Hoe kan ik het zeker weten?’ vraagt hij. ‘Want mijn vrouw 
en ik zijn oud.’ 
‘Ik ben Gabriël, die voor God staat’, antwoordt de engel. Dat betekent dat 
deze engel in de hemel heel dicht bij God staat. God stuurde deze machtige 
engel naar Zacharias om een blijde boodschap te brengen. Dat zou voor Za-
charias toch genoeg moeten zijn? God, de Enige Die helemaal te vertrouwen 
is, kun je geloven op Zijn Woord. Het lijkt erop dat Zacharias dat 
vergeten is … 

Toch krijgt Zacharias een teken, maar wel heel anders 
dan hij zich heeft voorgesteld. Luister maar naar wat de 
engel zegt: ‘Zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken, 
tot de dag dat alles wat ik gezegd heb, gebeurd zal zijn.’ 

Buiten staat het volk te wachten. Wat duurt het lang! 
Eindelijk komt Zacharias naar buiten. Hij wil het volk de 
zegen geven, maar … er komt geen geluid uit zijn mond! 
Met gebaren maakt hij de mensen duidelijk dat ze naar huis 
moeten gaan. Zacharias kan niet meer praten. Hij kan het volk 
de zegen ook niet meegeven. Zo straft de Heere zijn ongeloof.

Vraag: Ken je een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die een boodschap 
van God krijgt en het wél meteen gelooft? 
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week 1 
Thema: Zacharias en Elisabet Woensdag

Elisabet

Lezen: Lukas 1:23-25
Zingen: Psalm 31:5

Elisabet staat op de uitkijk. Ziet ze Zacharias al? Hij heeft in Jeruzalem ge-
diend in de tempel, maar vandaag zal hij weer thuiskomen. Kijk, daar komt 
hij aan. 
Even later staat Zacharias voor haar. Maar wat vreemd, hij zegt helemaal 
niets. Al snel heeft Elisabet in de gaten dat er iets is gebeurd. Met behulp 
van een schrijfplankje maakt Zacharias duidelijk wat de engel gezegd heeft. 
Hij schrijft ook op dat hij niet zal kunnen praten totdat hun zoon geboren 
is, omdat hij de woorden van de engel niet geloofd heeft. 

Niet lang daarna merkt Elisabet dat ze in verwachting is. Ze 
vertelt aan niemand dat ze een kindje verwachten. Al de 
jaren dat ze geen kind hadden, heeft ze de afkeuring van 
de mensen in het dorp wel gevoeld. Veel mensen dach-
ten dat de Heere Zacharias en Elisabet strafte door hen 
geen kind te geven. Elisabet heeft zich heel verdrietig 
gevoeld. Maar nu: dit wonder! Met grote blijdschap wijdt 
ze zich helemaal aan de Heere, terwijl het kind in haar 
buik groeit. Elisabet is zo blij! ‘De Heere heeft dit gedaan’, 
zegt ze. ‘Hij heeft mij aangezien en mijn smaadheid, mijn 
spot, onder de mensen weggenomen.’

Vraag: Waarom zou de Heere aan Zacharias en Elisabet een kindje geven 
als mensen denken dat het niet meer kan? 
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week 1
Thema: Zacharias en Elisabet Donderdag

Eer

Lezen: Lukas 1:39-45
Zingen: Psalm 98:2

Elisabet is in huis bezig. Haar buik is al dik, ze is nu zes maanden in verwach-
ting. Plotseling gaat de deur open. Een jonge vrouw staat op de drempel. 
Ze groet Zacharias en Elisabet. Als Elisabet haar hoort, voelt ze het kindje 
in haar buik heftig bewegen. Elisabet weet meteen wie bij haar op bezoek 
komt: het is haar nicht Maria. Elisabet voelt dat de Heilige Geest haar hart 
vult met blijdschap. Ze begrijpt ook waarom Maria hier is. Dat heeft de 
Heere haar bekendgemaakt. Ze roept het uit: ‘Je bent gezegend onder alle 
vrouwen! En gezegend is het Kind dat in je buik groeit!’ Elisabet is niet 
jaloers, maar zij eert haar jonge nicht, omdat ze weet dat Ma-
ria moeder wordt van een bijzonder Kind: de Heere Jezus. 
Ze zegt: ‘Waaraan heb ik het te danken dat de moeder 
van mijn Heere bij mij op bezoek komt? Want toen je 
binnenkwam en je ons groette, sprong het kindje van 
vreugde op in mijn buik.’ Elisabet zingt het uit, omdat 
ze zo gelukkig is dat de moeder van haar Verlosser bij 
haar komt. Haar lofzang is tot eer van Maria. Nee, haar 
lofzang is tot eer van Gód! Want: Hij heeft gedacht aan 
Zijn genade. De Messias komt, zoals God beloofd heeft. 
Maria logeert drie maanden bij haar tante Elisabet. Wat 
zullen deze zwangere vrouwen samen een bijzondere tijd 
beleefd hebben! 

Vraag: Wat kun jij van Elisabet leren?
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week 1
Thema: Zacharias en Elisabet Vrijdag

Johannes

Lezen: Lukas 1:57-64
Zingen: Lofzang van Zacharias:1

Het huis van Zacharias en Elisabet is vol blijde mensen. Acht dagen geleden 
is er een kindje geboren. Vandaag zal de zoon van deze oude mensen besne-
den worden en zijn naam krijgen. ‘We zullen hem Zacharias noemen’, zegt 
een van de buren. ‘Nee’, zegt Elisabet, ‘hij moet Johannes heten.’ De mensen 
kijken haar verbaasd aan. ‘Waarom?’ vragen ze. ‘Er is niemand in je familie 
die zo heet.’ Maar Elisabet houdt vol. Dit kind moet echt Johannes heten. 
Dan gaan de mensen het maar aan Zacharias vragen. Ze maken hem dui-
delijk dat ze willen weten hoe dit kind moet heten. Zacharias vraagt om 
een schrijftafeltje. Hij schrijft: Johannes is zijn naam. Johannes, 
dat betekent: God is genadig. Wat een mooie betekenis! Die 
naam zegt iets over Wie God is. 

Zacharias gaat staan. Negen maanden heeft hij moeten 
zwijgen. Nu voelt hij ineens dat hij weer kan praten. 
Zacharias wil spreken en zingen van de genadige God, 
Die hem een zoon heeft gegeven. Zacharias is vol van 
de Heilige Geest. De mensen om hem heen luisteren vol 
ontzag naar hem. Ze begrijpen er niets van, maar voelen 
wel aan dat hier iets bijzonders gebeurt.

 

Opdracht: de naam Johannes betekent: God is genadig. Heeft jouw naam ook 
een betekenis? Zoek het eens op, bijvoorbeeld op www.betekenisnamen.nl.
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week 1
Thema: Zacharias en Elisabet Zaterdag

Duisternis

Lezen: Lukas 1:67-79
Zingen: Lofzang van Zacharias:5

Zacharias zingt. De stem die zo lang heeft moeten zwijgen, kan nu niet 
stoppen met het loven en prijzen van God. ‘Geloofd zij de Heere, de God van 
Israël!’ begint hij. ‘Want Hij heeft Zijn volk bezocht en verlossing gebracht.’ 
Het lied van Zacharias gaat over wat de Heere doet voor Zijn volk Israël. 
Zacharias weet als priester heel goed wat de Heere al eeuwen hiervoor be-
loofd heeft. Hij heeft lang kunnen nadenken over alles wat de engel Gabriël 
tegen hem heeft gezegd. Hij weet welke boodschap Maria heeft gekregen. 
Hij heeft gezien hoe zijn kind in Elisabet groeide. En nu zijn stem het weer 
doet, wil hij een lofzang zingen tot eer van God.

‘En jij, kindje, zal een profeet van de Allerhoogste ge-
noemd worden’, zingt hij Johannes toe. ‘Je zult de weg 
voor Hem bereiden. Je zult het volk vertellen dat ze 
vergeving van zonden moeten krijgen.’ Nee, de Messias 
komt niet bij een volk dat volmaakt is. Zacharias zingt: 
‘Hij (dat is de Heere Jezus) komt bij degenen die zitten 
in de duisternis en de schaduw van de dood.’ Maar juist 
over zulke mensen wil Hij Zijn licht laten schijnen!

Vraag: Wat betekent het als de Heere Jezus Zijn licht in je hart laat  
schijnen? 
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