
zondag 30 december 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 61,10 – 62,3 

  
 
lied Liedboek 147, 1.2.  Lof zij de Heer, goed is het leven... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lukas 2, 33-40 

 
 
lied  Liedboek 517, 1.2.3.   Christus, uit God geboren... 
 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

1  

 

"Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis"  

hebben we gezongen in de kerstvieringen.  

 

Is het nog peis en vree? Is alles nog goed rond het kind? 

 

Onze tekst, zoals die gelezen is,  

begint met de verbazing van de ouders.  

 

Dat komt omdat de woorden die Simeon vlak daarvoor  

tegen de ouders van het kind zegt,  

zijn weggelaten.  

 

Dat zijn de woorden die we in de lofzang gezongen hebben,  

in berijmde vorm:  

Laat, Heer, uw knecht in vrede gaan, 

gelijk uw woord hem deed verstaan. 

Zijn ogen zagen in de tijd 

uw heerlijke aanwezigheid. 

 

De tekst richt de aandacht meer op Hanna,  

de profetes in de tempel.  

 

Voordat we daar de focus op richten  

is het wel belangrijk om je te realiseren  

dat daar op dat moment  



de ouders met Jezus, Simeon en Hanna  

tegelijk aanwezig zijn in de tempel.  

 

Ze komen allen uit verschillende motieven.  

 

De ouders van Jezus vanwege de traditie.  

33 dagen na de besnijding  

wordt een eerstgeborene aangeboden  

in de tempel, dat hoort zo.  

Simeon heeft niet veel met traditie, maar veel met de Geest:  

hij heeft een ingeving gehad;  

zijn intuitie, of droom, of wat dan ook,  

heeft hem gezegd: je moet nú naar de tempel.  

Hanna is daar uit dienstbaarheid. Zij is daar eigelijk altijd.  

Zij kent allen en allen kennen haar.  

En ik vind het zo mooi dat deze drie,  

of ze nou door de traditie,  

door de Geest of  

door dienstbaarheid in de tempel zijn,  

elkaar nodig hebben.  

 

Simeon en Hanna hadden de woorden die er in hun leefden  

niet kunnen zeggen als de ouders van Jezus niet  

de impuls hadden gegeven: nu!  

En de ouders van Jezus hebben Simeon en Hanna nodig,  

want daardoor gaan hun ogen open:  

ons kind is een belichaming van verwachtingen  

die we zo nog nooit gehoord hadden.  

 

Vandaar de verbazing...  

 

En Simeon en Hanna hebben dit moment nodig  

om de vrede in hun bestaan te vinden... 

 

Lukas wil er mee naar de tempel...zei ik.  

Jezus moet naar die plek waar mensen komen  

om contact met God te maken.  

Hij moet daar thuis zijn waar de mensen God aanroepen.  

 

In de tempel is Hanna, en nu gaan we de focus op haar richten.  

 

Hanna komt uit de stam Aser, die woonde  

helemaal boven in Galilea,  

het is de stam die het verst van de tempel vandaan woonde.  

 

En volgens velen was die stam ook inhoudelijk  



het meest verwijderd van het gebeuren in de tempel,  

men deed niet zoveel aan geloof.  

 

Hanna, zo wordt ons verteld, is al lang alleen,  

zij heeft haar man al vroeg verloren.  

Een eenzaam bestaan.  

 

 

Gebruikelijk in die tijd was:  

een jonge weduwe zonder kinderen  

ging weer terug naar het huis van haar ouders  

en wachtte daar op een tweede huwelijk.  

Of bleven daar voor altijd... 

 

Maar gemis staat niet op de voorgrond bij Hanna.  

 

Het beeld dat wij krijgen is: Toewijding. Dienstbaarheid.  

 

Zij straalt en juicht hoewel ze alle reden heeft  

om somber te zijn,  

want het leven heeft haar niet gebracht  

waar zij naar verlangde.  

Zij heeft er voor gekozen om dicht bij God te leven.  

En zij heeft een gerespecteerde rol.  

 

Een profetes, iemand die graag opgezocht werd  

en die een wijs woord had,  

stel ik me voor.  

Gelukkig kunnen in onze tijd 

weduwen ook zelfstandig leven. 

 

Maar misschien, is het vandaag nog wel moeilijker,  

oud te worden.  

Hanna is een uitzondering vandaag.  

 

Mensen als Simeon en Hanna zitten in onze tijd in verpleeghuizen.  

 

Ze houden zich daar schuil, zou je bijna zeggen.  

 

In ieder geval verwachten wij niet van hen  

dat zij voor ons de tekens duiden,  

en de mensen met kinderen de ogen openen  

voor de weg die ze zullen gaan.  

 

In onze tijd moeten alle dingen snel gaan en effectief zijn;  

we hebben niet eens tijd om te wachten  

op de ouderen.  



Ze lopen te langzaam over de straat, 

het licht springt op groen als ze  

halverwege zijn. 

Ze praten ook langzaam, en vaak spreken ze een  

merkwaardig oud soort taal.  

Het is een andere tijd, zeggen we dan.  
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Is het nog pais en vree rond het kind van Betlehem?  

 

Ja, hoor, alles is goed. Hoewel?  

 

Simeon zei niet alléén maar iets leuks toen hij het kind zag.  

De mens Simeon die geleerd had  

naar God te luisteren kon al iets zien  

dat Jozef en Maria nog niet konden zien.  

 

Dat Jezus niet alleen maar instemming en applaus zou genereren.  

Zei hij tegen zijn moeder.  

Dat ze het er nog moeilijk mee zou krijgen  

dat zij van deze jongen, Jezus van Nazareth,  

de moeder was.  

 

Ook dit zal een woord zijn dat Maria met zich mee neemt  

en in zich laat rijpen.  

 

In je kinderen ben je het kwetsbaarst!  

Wat je kinderen overkomt, of wat ze,  

anders dan jij, gaan doen...  

je zou willen dat bepaalde dingen niet gebeurden.  

 

En wat er ook gebeurt, je kunt niet doen alsof het je niet aangaat.  

Het is je kind, het doet je pijn.  

En toch kun je vaak niets doen  

om het een goede kant op te sturen.  

Maria zal geen toeschouwer zijn bij wat Jezus overkomt.  

 

Simeon en Hanna zijn de eersten aan wie je kunt zien  

dat rond dit kind van Bethlehem allerlei dingen,  

allerlei verhoudingen in het gelid gaan staan.  

 

Dat rond hem allerlei mensen reageren op een manier  

die je nooit had bevroed.  

Ineens een overtuiging aannemen waarvan je niet wist  

dat die bestond.  



Ineens krachten in mensen zichtbaar worden  

die je nog nooit had gezien.  

 

De geesten zullen zich scheiden rond Jezus.  

Hij zal aan het licht brengen wat er omgaat in de mensen.  

Zal zichtbaar maken waar mensen aan gebonden blijken te zijn.  

Wat hun vrijheid beperkt,  

hun ziel gevangenhoudt.  

 

Als Jezus het licht is dan zullen er ook schaduwen vallen. 

 

Is het nog pais en vree rond dit kind?  

Ja, hoor.  

 

Simeon zegt niet alléén maar leuke dingen,  

maar hij bederft het feest niet met wat hij zegt.  

Hanna kan zo op zijn woorden aansluiten met haar lofzang...!  

 

Dit zijn mensen die dat blijkbaar kunnen:  

weten dat het lijden wacht en toch blij zijn.  

 

Dat is een hele kunst.  

 

Die ouderen vaak beter beheersen dan de jongere garde  

die "het leven vorm geeft".  

 

Hoe zal ik u ontvangen, heet een adventslied.  

 

Nou, hier doen twee mensen het.  

 

Het kind wordt binnengedragen, en zij ontvangen hem.  

Spreken zegenwoorden over dit kind.  

 

En zij ontvangen door hem of van hem troost en hoop  

voor hun leven, en misschien ook wel  

voor hun sterven.  

 

Zij kunnen in vrede verder.  

 

Wat een rust, wat een vrede, die er van dit kind uitgaat! 
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Is het nog pais en vree rond het kind van Bethlehem?  

Ja, hoor. Alles is nog rustig.  

Rust en vrede gaat van hem uit.  

Nog geen tegenstellingen te zien.  

 

Hoewel?  

 

De kalender van de kerk heeft meteen op tweede kerstdag  

al de gedenkdag van Stefanus.  

De eerste martelaar.  

En op 28 december was het de gedenkdag van de  

Onnozele kinderen.  

Vanwege de kindermoord van Betlehem.  

 

Hij bracht al aan het licht 

hoe Herodes met macht om wilde gaan. 

We zijn gewaarschuwd. 

 

Maria zal als van een zwaard doorstoken worden.  

Dat wat Simeon zegt is een te verwachten feit,  

niet een mogelijkheid.  

Het zal gaan gebeuren.  

Ze zal pijn verduren. Vanwege Jezus haar zoon.  

 

Eigenlijk is het zwaard door je ziel iets  

dat niet alleen Maria te wachten staat.  

 

Op de een of andere manier is dat er voor ieder  

die met Jezus te maken heeft.  

Geloof, hoop en liefde moeten door een beproeving.  

Geloven is niet alleen een keus  

voor iets leuks of gelukkig makends.  

 

Wat weten we weinig van elkaar.  

Ieder van onze medemensen heeft een ziel,  

en wie weet  hoevaak daar  

een zwaard doorheen gegaan is.  

 

Alleen als je je hart tot een steen maakt,  

dan kan er geen zwaard doorheen.  

Maar dan zit er dus ook geen leven in.  

 

Liefhebben gaat nooit zonder lijden, zonder kwetsbaar zijn.  

 

Levenservaring, zoals bij Hanna,  

is meestal met pijn verbonden.  



Met verlies, met teleurstellingen, met zelfrelativering,  

met inzicht in eigen tekort en eigenaardigheden.  

Deze dingen samen, en nog meer,  

noemen we levenswijsheid.  

 

Hier bij Hanna komen het kleine kind en de hoge ouderdom  

bij elkaar, en ze helpen elkaar op de levensweg.  

De verwachting en de levenspijn.  

De pure toekomst en het besef dat elke dag  

je dichter bij de dood brengt.  

 

Mensen willen volwassen zijn, sterk en zelfstandig,  

alles zelf dragen, het leven gestalte geven.  

 

We willen niet oud zijn en we willen niet een onzelfstandig kind zijn.  

 

Maar misschien ligt de levenswijsheid  

daar waar die twee elkaar ontmoeten.  

Het kind en de ouderdom.  

 

Misschien kun je de ouderdom beter verdragen naarmate je  

het voor jezelf aanvaardt om een kind te zijn.  

 

 

Is het nog pais en vree rond het kind van Bethlehem?  

 

Ja, dit was wat er in de tempel gebeurde.  

Oude mensen namen het kind in de arm.  

 

En dat kind droeg hen en gaf hen vrede van binnen,  

om hun einde tegemoet te gaan.  

 

Dat is de boodschap van de zondag na kerst:  

dat we ons leven, jong, oud, middelbare leeftijd,  

het punt in ons leven waar we aangeland zijn,  

laten duiden door het kind.  

 

En ons voor de goddelijke kracht van dit kind  

laten openen zodat we verder kunnen  

met ons leven,  

ook als het geen pais en vree meer is,  

als er teleurstellingen, verlies, lijden is,  

en we niet alleen groeien  

in levenswijsheid en zelfinzicht,  

maar ook in geloof en hoop en liefde.  

 

En vrede hebben in ons leven.  



 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 494   Vanwaar zijt Gij gekomen... 
 


