Bezinning 719: De vrome Simeon
Lucas 2,22-35 = 29 december of kerstoctaaf 5° dag

Het Woord
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten
verklaren, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals is
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden
toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel
tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die
uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem.
Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias
van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’
ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat U, Heer, Uw dienaar in vrede
heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt
hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot
eer strekt van Israël, Uw volk.’
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon zegende hen en
zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In het begin komt het woord ‘Wet’ driemaal voor en het wordt in het midden nog eens herhaald.
De Wet van Mozes of de Wet van de Heer. Jozef en Maria zijn vrome joden, trouw aan de Wet. Ze
willen volbrengen wat de Heer voorschrijft. En ze doen zelfs meer. Want om het kind aan de Heer
toe te wijden moet men het kind zelf niet in de tempel presenteren. Zij doen dat wel. Uiteraard is
dit voor dit kind, Jezus Christus, de Messias, bijzonder belangrijk. Jezus Christus zal aan God
toegewijd zijn zoals geen andere mens.
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De gegoede mensen offeren een lam. Maar de arme mensen een koppel tortels of twee
duivenjongen. Jezus is dus geboren bij arme mensen. Het ene dier diende om geheel en al op het
brandofferaltaar verbrand te worden. De rook is de uitdrukking van de gehele overgave aan de
Heer. Of dus van toewijding aan de Heer. De andere tortel of het andere duivenjong diende voor
de vergiffenis van de zonden. Als de priester dat aanvaardt, is de vrouw rein.
Simeon wordt voorgesteld als een bijzondere man, ofschoon hij geen functie heeft in de tempel
(priester, leviet …). Lucas vermeldt zes elementen: Simeon is rechtvaardig, vroom, toegewijd aan
de beloften van de Heer, vervuld van de Heilige Geest, drager van een opmerkelijke profetie en
gedreven door de Geest om juist op dat moment naar de tempel te komen. De opmerkelijke
profetie zegt dat Simeon niet zal sterven voordat hij de Messias gezien heeft. En ja, hier is dan de
Messias, veertig dagen na zijn geboorte. Hij houdt de eerstgeborene van de nieuwe en definitieve
tijd in zijn handen.
Maria en Zacharias hebben Gods lof bezongen, maar niet in een gebed. Simeon verwoordt zijn
vreugde en dankbaarheid in een gebed. En openbaart in zijn gebed iets nieuws aan Maria en Jozef,
dat de engel Gabriël bij de aankondiging van Jezus’ geboorte nog niet had meegedeeld. Jezus zal
een reddend licht zijn voor alle volkeren. Jozef en Maria zijn daar verwonderd over. Ja, ze
erkennen er Gods grootheid in, zij, twee zeer vrome mensen.
In het orakel voorspelt Zacharias val en opstanding en de tekenwaarde van Jezus. Hij zal een teken
van tegenspraak zijn: velen zullen ronduit tegen Jezus kiezen. Dat zal zelfs uitlopen op de dood.
Het lijden van Jezus zal een zwaard zijn door de ziel van Maria. Tot in het diepste en meest intieme
zal Maria deelhebben aan het lot van haar zoon.

Het Woord in mijn leven
Hoe ga ik om met de voorschriften van de Heer en van onze Kerk? Op welke manier wijd ik mezelf
(geregeld of regelmatig) toe aan God? Op welke manier wijd ik mijn kinderen toe aan God? Hoe
weet ik wat de Heilige Geest van mij wil? Welk lijden omwille van mijn geloof en mijn liefde voor
God en de mensen doorboort mijn ziel? Hoe ga ik daarmee om?
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Bidden met het Woord
Goede God,
in Maria en Jozef
en in Simeon
presenteert U ons
mooie voorbeelden
van geloof en overgave.
Uw Heilige Geest
verricht goddelijk werk
in hen en in velen.
Vervul ook ons allen
met Uw Heilige Geest
van gebed en overgave,
van liefde en zorg,
van geloof en hoop.
Toon ons altijd weer
hoe Jezus redder en licht is
voor alle mensen.
Als het zwaard onze ziel doorboort,
geef ons dan de kracht
om trouw te blijven,
trouw tot het einde. Amen.
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