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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes, hfdst. 10, 1-10 

 

In die tijd zei Jezus: 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie niet door de deur maar 

langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. 

Maar wie door de deur binnengaat is de herder van de schapen. Hem doet de 

deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept de schapen bij 

hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft 

gebracht trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen omdat zij zijn stem 

kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van 

hem wegvluchten omdat ze de stem van vreemden niet kennen.' Deze gelijkenis 

vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat hij hun wilde zeggen. Een andere 

keer zei Jezus hun: 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Ik ben de deur van de 

schapen. Allen die vóór mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de 

schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij 

binnengaat zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief 

komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen 

opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed. 

Amen. 

 

 

MEIMAAND   MARIAMAAND 

 

In de Maand Mei , de Maria maand  zal ik elke week even stilstaan bij een 

periode in het leven van Maria , die naast vreugdevolle tijden ook diepe dalen 

heeft meegemaakt.  

Dit om ons te verdiepen in de rol die zij toen gespeeld heeft  en ook nu nog altijd 

speelt in ons leven.    

Er is  in de Bijbel weinig vermeld weinig over Maria’s jonge leven,  hoewel er 

een traditie is die stelt dat zij in die jaren  onderwezen werd  in de tempel en er 

dienst deed . 

 



Aankondiging door de Engel Gabriel . 
 

Maria was reeds op jonge leeftijd  verloofd met Jozef toen de engel Gabriel haar 

aankondigde dat zij zwanger zou worden van een zoon. Maria vroeg hoe dit kon 

aangezien zij  geen gemeenschap had gehad. Zij raakt in verwarring maar de  

Gabriel  stelt haar gerust  en zegt: Wees niet bevreesd Maria: De allerhoogste  

schenkt U zijn gunst. De Heilige geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Ook bericht hij: Elizabeth, je 

nicht is zwanger van een zoon ondanks haar hoge leeftijd . Zij is reeds in haar 

zesde maand.  

Maria ging hierop voor langere tijd bij Elizabeth en Zacharias op bezoek. 

Jozef, een rechtschapen man denkt erover te scheiden van Maria, dit om haar 

niet in opspraak te brengen. Een engel verschijnt in een droom aan Jozef waarna 

hij hiervan afziet. 

 

Als Jezus 12 jaar oud gaat hij met Maria en Jozef is naar Jeruzalem om het 

paasfeest te vieren. Op de terugreis  bemerken Maria en Jozef dat Jezus niet bij 

hen is en  ook niet met een andere familie is  teruggereisd. Zij gaan terug naar 

Jeruzalem  en vinden hem  na 3 dagen  zoeken  in de tempel in gezelschap van 

schriftgeleerden. Hij luistert en stelt diepzinnige vragen. Allen zijn zeer 

verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.  

Maria zegt tegen hem: “Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan ? Denk eens 

met wat een pijn wij naar  je hebben gezocht.” Jezus antwoordt: “Hebt ge naar 

mij gezocht ?  wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn ?“ 

Zij begrepen niet wat hij bedoelde.  Maria bewaarde alles wat gebeurd was in 

haar hart. 

 

Overdenking: 
 

Sta  even stil bij wat zo'n ingrijpende en overweldigende aankondiging in het  

leven van zo'n jong meisje moet hebben betekend, maar  ook de zoektocht naar 

Jezus na het Paasfeest in Jeruzalem. 

 

Bidden wij hierna een Weesgegroet. 

 

Anna van Dinther 

 

 

8 mei:    stukje over de reis naar Bethlehem, de geboorte van Jezus en de  

              vlucht naar Egypte. 

15 mei:  het leven van Maria tijdens het optreden van Jezus in het openbaar.  

22 mei:  het leven van Maria tijdens de laatste dagen van Jezus' leven.  

 

 


