Bezinning 723: Een contemplatieve vrouw
Lucas 2,36-40 = 30 december of kerstoctaaf 6° dag

Het Woord
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël uit de stam Aser. Ze was
hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was een
weduwe van 84 jaar. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en
bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met
allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea,
naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
Gods genade rustte op Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Hanna is de dochter van Fanuël, letterlijk ‘aangezicht van God.’ Wat een diep religieuze naam. Ze
is een profetes. Ze verblijft altijd in de tempel voor vasten, smeekgebed en verering van God, dag
en nacht. Ze is het voorbeeld van de contemplatieve mens. Ze belichaamt en realiseert de
contemplatieve dimensie die in ons allen tot leven moet komen. Uiteraard in iedereen op een
eigen manier, aangepast aan de eigen roeping, status en leeftijd.
Ze dankt God bij het zien van het kind Jezus en spreekt over Hem tot allen die op de verlossing
wachten. Haar contemplatie vloeit uit in verkondiging. En ook dat is een element van de roeping
van elke christen. Kortom, de profetes Hanna is een model van de joodse en christelijke weduwe.
Maria, Jozef en Jezus gaan terug naar Nazaret. Over Jezus worden vier zaken gezegd. Hij groeit op.
Lucas zei dit ook over Johannes de Doper (Lucas 1,80). Maar over Jezus zegt hij meer: Hij wordt
krachtig. Hij is vervuld van wijsheid, een gave van God, in het bijzonder van de Heilige Geest. En de
genade van God is in en bij Jezus. Er zijn niet alleen de drie menselijke personen Maria, Jozef en
Jezus, maar ook de drie goddelijke Personen, Vader, Zoon en Geest.
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Het Woord in mijn leven
Hoe belangrijk vind ik de contemplatieve dimensie in mijn geloofsleven? Hoe maak ik dat
concreet? Hoe verkondig ik Jezus als de Verlosser? Wat wil dat zeggen? Wat zijn de vier
belangrijkste woorden waarmee ik mezelf als gelovige omschrijf?

Bidden met het Woord
Goede God,
U laat Uw aangezicht
over mensen schijnen.
Sommigen tonen Uw gelaat
op een duidelijke manier.
Ze zijn Uw profeten,
vrouwen en mannen.
Ze eren U dag en nacht
en verkondigen U en Uw Woord.
Dank voor alle contemplatieven
in de abdijen en daarbuiten.
Hoe kunnen wij verkondigen
dat Jezus de Verlosser is
uit alles wat mensen neerdrukt?
Maak het ons duidelijk.
Geef ook aan ons de kracht
en de genade om te doen
wat U van ons verwacht. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

