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Lucas 2: 25-35 
 

Het evangelie van vandaag doet me denken aan een mevrouw die ik maandelijks bezoek. 

Dikwijls vertelt ze verwonderd over haar twee kinderen, dankzij wie ze zeven kleinkinderen en 

zeventien achterkleinkinderen heeft. Ze geniet volop van hen, zeker als er een kleinkind belt om 

aan te kondigen dat de familie wordt uitgebreid. “Omaatje, ik ben zwanger,” klinkt het dan. “Ken 

je indenken?”zegt ze dan tegen mij. En later, als het kindje er eenmaal is: “Omaatje, we komen de 

kleine laten zien!” “Ken je indenken?” zegt ze dan tegen mij? 

Ik moest ook denken aan opa’s die op sterven liggen en nog net hun jongste kleinkind kunnen 

ontmoeten, vlak na de bevalling. Een bijzonder moment, wat de familie veel geluk geeft. Ook al 

zal opa de kleine nooit zien opgroeien. 

Vandaag hoorden we in het evangelie hoe Maria en Jozef de kleine Jezus, volgens de wet naar de 

tempel berachten.  

In dankbaarheid, zo stel ik me voor. En om Hem in de lijn van gelovigen te plaatsen, zoals ook 

Paulus later in de bijbel aan Timotheus schrijft: “Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je 

grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daar ben ik van overtuigd – jij nu ook 

hebt.” Geloof krijg je van je ouders, in je familie, van je grootouders mee. 

In een tekst bij de doop van Renske klinkt die dankbaarheid ook door.  

“Het zou mooi zijn, mijn kind, 
als je later nog zou weten 
hoeveel zon er vandaag scheen voor ons, 
hoe alles er nieuw uitzag, 
hoe mooi je was, 
hoe gelukkig wij je naar huis droegen, 
hoe liefdevol de ogen van je hele familie je volgden…” 

 
Bij de tempelgang hebben Jozef en Maria een ander soort ontmoeting: niet met hun familie, zoals 

bij onze doopfeesten gebruikelijk is, maar met een profeet en zieneres. Met Simeon en Hannah. 

Beiden op leeftijd. Ze worden door de ontmoeting met Jezus wel zo geraakt, alsof het hun eigen 

kleinkind is. Zij herkennen de Messias. 

Simeon zegt: “laat nu uw dienaar naar uw woord in vrede gaan. want mijn ogen hebben het heil 

aanschouwd” 

Hij zal Jezus niet zien opgroeien, maar een glimp is hem genoeg . Napels zien, en dan sterven, 

zegt het spreekwoord. 

Wij hebben Jezus ook mogen ontmoeten, de afgelopen dagen met Kerstmis. Hij werd voor ons 

geboren, kwam op de aarde voor ons allemaal. Heeft Hij je hart nu zo vervuld, dat je het leven los 

zou kunnen laten? Heeft Hij je zo geraakt, dat je vrede in jezelf en met jezelf voelt? Of was 

Kerstmis 2020 voor jou niet anders dan andere jaren? 

Simeon zegent Jezus. Ziet Jezus als het heil voor alle volken. Én voorspelt dat Jezus, zo klein als 

Hij nu nog is, om een keuze zal vragen. 

Een keuze van je hart. Volg je Hem? Of ga je je eigen weg? Mag dit kleine Kind, pasgeboren, in de 

warme stal, een paar dagen terug in de Kerstnacht, jouw leven beïnvloeden?  



Wil je bij Hem blijven, als Hij opgroeit? Volg je Hem, als was het jouw familie. En blijf je Hem ook 

trouw, en probeer je van Hem te houden, als Hij straks opgegroeid is, en radicale dingen van je 

vraagt: je bezit weggeven, omzien naar de armen, je dagelijkse zorgen loslaten en vertrouwen op 

God, werken aan het Koninkrijk, ik doe even een greep… 

Voor Jozef en Maria is het op dat moment nog onbekend hoe Jezus later zal zijn, al voorzegt 

Simeon er wel wat van en ook in de andere ontmoetingen met de engel, herders en koningen 

werd hen denk ik al duidelijk dat het een bijzonder kind is. 

Zo gaat Jezus zelf aan de slag met de weg van geloof waarop Zijn ouders Hem als baby’tje al gezet 

hebben. Ze brengen Hem volgens de Joodse wet in de Tempel, en Jezus zal later de Joodse wet op 

een nieuwe, bijzondere manier uitleggen. 

Met de tieners en jongeren van de parochie had ik het in de laatste online bijeenkomsten voor 

Kerstmis ook over dit feest. Ik heb het vertaald naar hun eigen familie. Ik vroeg hen of ze zelf 

dankbaar zijn voor het geloof wat ze van hun ouders meekrijgen? Geldt voor hen wat Paulus aan 

Timothëus schreef? Kregen zij het geloof van hun opa en vader of oma en moeder? En waar 

zouden ze hun ouders dank je wel voor willen zeggen?  Natuurlijk kan dat voor tieners en 

jongeren soms moeilijk zijn om altijd goed met je ouders om te gaan. Het botst wel eens, dat is 

logisch. Sta daarom eens stil bij waar je dankbaar voor bent en schrijf dat op een kerstkaart. 

Ze gingen er ijverig mee aan de slag. Ook ik heb een kaart geschreven aan mijn ouders en die aan 

hen overhandigd. 

Ik wil jullie ook uitnodigen om er zelf eens bij stil te staan. Waar ben  jij je eigen ouders dankbaar 

voor? En heb je de kans om dat nog te zeggen? Kan je zelf een kaart schrijven? Of kun je het hen 

toe bidden/ zeggen in gedachten, als ze al in de hemel zijn? 

Heel wat vragen vanochtend. Heeft Jezus je geraakt met Kerstmis? Wil je met dit Kind op weg 

gaan, Hem trouw blijven, ook als Hij straks opgroeit en veel van ons vraagt? Van wie kreeg jij het 

geloof? En waar ben je zelf je ouders dankbaar voor? 

Ter overdenking in deze viering en verder deze week. 

Ik wens u een gezegende dag. Amen. 

Pastor Fredi Hagedoorn 

 

Slotgedachte 

Ik heb in Jou mijn God herkend 
hoe klein en weerloos Jij ook bent. 
Ik zie het messiaanse licht 
dat nu al glanst van Je gezicht. 
 
Ik zie in Jou wat lang verwacht 
is door mijn volk. En zie: Je lacht 
nog van geen levenspad bewust, 
terwijl Je in mijn armen rust. 
 
In Jou verschijnt de God die redt – 
’t bewijs dat God op mensen let. 
Mijn oude ogen zien Je aan. 



Nu kan ik, Heer, in vrede gaan. 
 
En ach, u, moeder, weet: Hij zal 
tot opstaan brengen èn tot val. 
Alsof een zwaard uw ziel doorsteekt 
zal ’t zijn wanneer het zwart zich wreekt. 
 
En toch: het Licht der wereld ligt 
nu in uw armen. Oogjes dicht. 
God wacht geduldig het moment 
dat ieder Hem als God herkent. 
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