
Koninklijke zwangerschap 
 

 

De creativiteit waarmee aanstaande ouders tegenwoordig hun zwangerschap aankondigen vind ik 

echt geweldig. Ik zie met regelmaat een blijde boodschap door middel van schitterende foto’s 

voorbijkomen op sociale media. Gestyled, gelikt, geliket, paar filtertjes erover… klaar. 

 

 

Ik heb geen idee hoe dat vroeger ging. Hebben mijn ouders destijds het goede nieuws van mijn aanstaande 

geboorte per telefoon of brief aan familie en vrienden verteld? In Bijbelse tijden ging het er weer anders aan 

toe. Zwangerschappen werden toen soms door een engel aangekondigd. Over creativiteit gesproken! 

 

 

Dat overkwam Maria. De engel Gabriël stapte bij haar naar binnen en zei: En zie, u zult zwanger worden 

en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven (Lukas 1:31). Erg veel inbreng had ze als moeder 

niet, denk ik dan. De verrassing of het een jongen of meisje zou worden was er bij voorbaat al af en zelfs de 

naam van de baby stond blijkbaar al vast. Alsof dat nog niet voldoende verbazing en verbijstering 

teweegbracht, ging de engel rustig verder. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd 

worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen (Lukas 1:32-33). 

 

 

Ondenkbaar 

 

Maria zal wel even raar hebben gekeken. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het 

Midden-Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis, achter de rug. Het was om de 

haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede, 

maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als 

een nieuwe leider de macht overnam, hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken. 

De boodschap van de engel was op zijn zachtst gezegd revolutionair. Die sprak over iemand die het 

koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen, niet via een staatsgreep en zeker niet door 

oorlogsvoering. De geboorte van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing en Maria had de eer het 

koningskind bij zich te dragen. 

 

 

Met haar baby, een klein en teder begin van iemand die de wereld voor altijd zou veranderen, droeg Maria 

ook de openbaarwording van Gods koninkrijk in haar binnenste. Jezus kwam naar de aarde om de mensen 

verder bekend te maken met het koninkrijk van God., met de regering van God eigenlijk. Dat koninkrijk was 

er natuurlijk altijd al, maar Jezus bracht het in en nabij de mensen. 

 

 

Inmiddels is het geestelijke koninkrijk uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft 

bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker: 

aan zijn koningschap komt nooit een einde, wat er ook gebeurt in de wereld. 

 

 

Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties (Psalm 

145:13). 
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