Bezinning 83: Redder van alle volken 1
H. Familie: B-jaar: Lucas 2:22-40

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.’
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 nu al een 84-jarige
weduwe. 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
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Een woord bij het Woord
Jezus komt bij Lucas onmiddellijk in het hart van de joodse godsdienst: in de tempel, bij het Heer.
Jezus hoort toe aan de Heer. Hij is zijn Gezalfde, de Messias van de Heer. Daarom neemt de Heilige
Geest ook hier de leiding door Simeon naar de tempel te leiden en profetische woorden te laten
spreken.
We horen vijfmaal ‘volgens de wet.’ Jezus staat binnen de traditie van zijn volk, zijn godsdienst.
Simeon vertegenwoordigt die wet, het Oude Verbond, het Eerste Testament. Maar hij houdt Jezus,
het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament in zijn armen. Zo is er continuïteit en toch ook weer een
keerpunt. Ja, de tijd is vervuld. Jezus brengt de vervulling. Hij is de vervulling.
Maar er zal verdeeldheid komen. Lucas maakt er een rode draad van in heel zijn werk. Ongeveer in
het midden van zijn evangelie horen we Jezus zeggen dat Hij gekomen is om verdeeldheid te brengen
(Lucas 12:51-53). En op het einde van Handelingen beklemtoont Paulus dat God zijn heil aan de
heidenen geeft, die luisteren, terwijl velen in Israël niet geluisterd hebben (Handelingen 28:24-29).
Een vierde belangrijk thema is Jezus’ betekenis voor alle volken. Het is de universaliteit. Jezus is niet
alleen voor zijn eigen volk gekomen, maar voor alle mensen.

Het Woord in mijn leven
Jezus stelt mij voor een keuze: kies ik voor Hem of tegen Hem? Hoe ga ik om met mensen, die niet
voor Jezus kiezen? Wordt mijn ziel omwille van Jezus door een zwaard doorboord? Wat betekent
dat? Staan mijn hart en geest open voor alle mensen?

Bidden met het Woord
Goede God,
Gij geeft ons Uw Zoon als Messias,
als Redder van alle mensen.
Zo groot is Uw liefde,
dat Gij alle mensen bemint.
Leid ook mij door Uw Heilige Geest.
Geef dat ik moedig en rustig blijf geloven,
ook als er tegenkanting komt.
Maak mij sterk en wijs
om Uw wegen te gaan. Amen.
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