
Bijbelstudie Lucas 1:38 Ave Maria 

 

Lees Lucas 1:26-38 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Bekijk dit filmpje van Kerk2030: https://www.youtube.com/watch?v=FAY-d3sWRno 

Wat vind jij hiervan? Wat herken je? Wat vind je lastig? Wat zou je anders willen? 

• Hoe zit het met jouw toewijding aan de Heer? Hoe ziet dat eruit? Wat vind je lastig? 

• Stelling: “Het gaat in de kerk te weinig over levensheiliging. Vroeger hoorde je meer 

over wat je wel/niet mocht doen. Tegenwoordig moet alles maar kunnen.” 

• Stelling: “Vroeger ging het in de kerk te vaak over de buitenkant, over ons gedrag. 

Geloven lijkt daardoor iets dat je zelf moet doen, in plaats van genade van God. 

Levensheiliging start van binnen.” 

• Kijk naar Maria. Toewijding aan God begint met je aangesproken weten door Gods 

genade. Wanneer ben jij aangesproken door Gods genade? 

• Kijk naar Maria. Wat zou je in je eigen geloofsleven willen leren van Maria’s geloof? 

• Maria zegt: “Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd” (Lucas 1:38).  

Wat zegt deze geloofsuitspraak over jouw navolging van Christus?  

• Maria is een voorbeeld van God aan je laten werken -wat de consequenties ook moge 

zijn- in plaats van jezelf inspannen. Hoe kan de kerk hierin een oefenplaats zijn? 

• Wat heeft toewijding aan Jezus Christus te maken met jouw toewijding aan de kerk? 

• Stelling: “In de kerk doen we vaak alsof de kerk van ons is in het uiten van meningen 

en voorkeuren. Maar de kerk is van Jezus Christus. We volgen Hem te weinig.” 

• Toewijding aan God is ook ruimte maken voor de ander. Hoe kan jouw leven en hoe 

kan de kerk meer laten zien van Gods veelkleurigheid en de ruimte in zijn hart? 

• Hoe kan zingen bijdragen aan toewijding en diversiteit?  © Reinier Kramer | 2021 
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