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Lezingen: Jesaja 61: 10 - 62: 3 en 
Lucas 2: 33-40: 
33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. 34 En Simeon 
zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Isra-
el en tot een teken, dat weersproken wordt  – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de over-
leggingen uit vele harten openbaar worden. 
36 Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd 
gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, 
ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht 
en dag. 38 En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot 
allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. 
39 En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar 
Galilea, naar hun stad Nazaret. 40 Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, 
en de genade Gods was op Hem. 
 
Gemeente van Jezus Christus, 

We weten er natuurlijk helemaal niets over, maar toch zijn er altijd weer mensen die er over beginnen te 
praten. Het einde van de wereld. Problemen als de corona-epidemie, die nu al maanden als een donkere 
wolk boven heel de wereld hangt, roepen dat blijkbaar in mensen op. Het kan niet anders, denken ze, of dit 
zijn tekenen van het eind der tijden. Dan kun je natuurlijk verwijzen naar de pestepidemie in Engeland, hal-
verwege de vijftiende eeuw, toen naar schatting de helft van de bevolking in een jaar tijd werd wegge-
vaagd. In de rest van Europa was het in dat jaar niet veel beter. Maar zulke rationele argumenten nemen de 
angst en de onrust toch niet helemaal weg. 

Want misschien zijn veel mensen er toch wel een beetje gevoelig voor. Voor de woorden van onheilsprofe-
ten die het einde van de wereld aankondigen. Het roept de angst op die in ons kan leven over alles wat er 
in de wereld gebeurt. Het gevoel van machteloosheid dat ons soms kan overvallen. Wanneer we andere 
mensen, of wanneer we onszelf horen praten over het jaar dat geweest is, en over het jaar dat komt, wat is 
dan de toon van die gesprekken? Verheugen we ons op dingen die komen, of maken we ons vooral onge-
rust? Leven we in verwachting van en hoop op dingen die misschien gebeuren, of leven we in angst voor 
dingen die misschien gebeuren?  

Soms denk ik wel eens dat mensen - dat zijn wij, dat ben ik - de neiging hebben het hele leven, inclusief de 
toekomst, te stempelen met de trekken van het verleden. En wat je dan te zien krijgt is - zo lijkt het - niet 
altijd even opwekkend. Dan krijgt het leven het teruggetrokken gezicht van het wantrouwen; door alle lief-
de die beschaamd is. Dan krijgt het leven het gesloten gezicht van het zwijgen; door alle waarheid die ver-
moord is. Dan krijgt het leven het harde gezicht van het cynisme, door al het recht dat met voeten is getre-
den. 

We hebben de toekomst niet in de hand. En dan kan het gebeuren dat we schuilen bij een geloof dat een 
instant-oplossing levert voor al die problemen. Een oplossing die van buitenaf geregeld wordt. Alsof we 
alleen maar passief hoeven te wachten op het ingrijpen door de hand van God. Nu geloof ik dat die hand 
van God er wel degelijk toe doet. God heeft zijn handen niet van onze wereld, van ons leven afgetrokken. 
Maar de hand van God wordt in de Bijbel op een heel andere manier zichtbaar dan mensen vaak denken. 
De Bijbel nodigt ons uit de hand van God te herkennen in de hand van een kind. Geen vuist. Een handje dat 
je vinger omklemt. We zouden bijna vergeten dat we kerstfeest hebben gevierd. In onze wereld is een mens 
maar al te snel vergeten dat er iets bijzonders is gebeurd in een stal in Bethlehem.  

Weegt de geboorte van een kind op tegen alle narigheid die je kunt voorzien? In het licht van het Evangelie 
van deze zondag kan op die vraag met een volmondig ‘ja’ worden geantwoord. Vandaag wordt de angstige, 
de sceptische kijk op het leven versleten verklaard en aan de kant gesmeten. Daar horen we al iets van in 
Jesaja, de stem van een profeet, die mensen oproept oog te hebben voor een andere werkelijkheid dan die 



van de ballingschap, voor de werkelijkheid van de belofte. We horen dat vandaag vooral door de stem van 
twee oude mensen.  

Simeon - zijn naam komt van het woord: horen, luisteren. In de joodse traditie betekent dat: horen naar de 
wet, de woorden ten leven. Zo bleef hij, stokoud als hij was, rechtvaardig en geïnspireerd. We horen ook 
over Hanna - geen vroom besje dat zich verdienstelijk probeert te maken met vasten en gebeden. Haar 
naam betekent: genadig. Zij was iemand die leefde uit Gods genade. Daarom is zij niet uit de tempel weg te 
slaan. En de naam van haar vader is: Phanuel. Dat is Grieks voor ‘Pniël’, de naam die bekend is van de wor-
steling van Jakob bij de Jabbok, aan de vooravond van de verzoening tussen Jakob en Esau. Dat wijst niet op 
een geloof als het aaneen rijgen van vrome vanzelfsprekendheden. Het wijst op een geloof als een worste-
ling om je weg in het leven te vinden, een doorgang door de rivier van de angst op weg naar het beloofde 
land. 

Simeon en Hanna staan symbool voor geloof dat niet opgeeft. Die twee oude mensen zijn niet uitgeblust of 
gedesillusioneerd, integendeel. Ze houden vast aan hun dromen en idealen, ze zijn een toonbeeld van vro-
me volharding. Zo oud als ze zijn blijft hun leven bepaald door de belofte van wat komen gaat. Dat laten ze 
zich zelfs door de gedachte aan de dood niet afnemen. In dit verhaal barsten de knoppen van hun toe-
komstverwachting open, ze komen tot echte bloei. Want ze zien de beloften, die hun leven hebben ge-
stempeld, waar worden in een kind. De ouders van het kind kunnen zich alleen maar verwonderen over 
alles wat door die twee oude mensen wordt gezegd, maar die twee voorzien de trekken van zijn leven. Ze 
zien dat die trekken bepaald worden door wat in de toekomst gewonnen gaat worden: vertroosting, heil, 
verlossing - en dat voor niets minder dan de hele wereld. Ze herkennen de trekken van de mens die de weg 
van de liefde als eerste ten einde toe af zal leggen. Ze voelen dat de troost die Hij bieden zal tegen al het 
andere opweegt.  

Want laten we niet vervallen tot oppervlakkig halleluja-optimisme: al het andere blijft. Niet voor niets zegt 
Simeon dat Maria als door een zwaard doorstoken zal worden. Het zou naïef zijn om te denken dat de weg 
van de liefde een weg is zonder pijn en verdriet. Simeon maakt er geen geheim van: het kleine kind zal 
worden tot een teken dat betwist wordt, omstreden is. Niet iedereen die over vrede spreekt wordt met 
open armen ontvangen.  

Ik spreek die zinnen expres in de tegenwoordige tijd uit. Want de krachten die Jezus het zwijgen op hebben 
willen leggen zijn nog steeds werkzaam in deze wereld. We hoeven niet lang na te denken om de namen te 
noemen van mensen die opkwamen voor de boodschap van liefde, vrede en recht, en die zijn gevallen door 
de handen van sluipmoordenaars: Gandhi, King, Romero. Niet iedereen zit op vertroosting te wachten. 

Mensen, dat zijn wij, dat ben ik, lopen het risico te gaan geloven in wat al gewonnen is, en te vergeten wat 
er nog allemaal gewonnen kan worden door de liefde. Mensen lopen het risico vast te willen houden aan 
hun bezit, en zien een bedreiging in het streven bezit eerlijk te verdelen. We lopen het risico, in onze Wes-
terse cultuur, om te denken dat het erom gaat wat we hebben, en we vergeten de vraag te stellen wie we 
zijn, wat voor mens we willen zijn, waar we voor willen staan en waar we voor willen gaan.  

Maar die vragen zijn niet opzij te schuiven, weet Simeon. De komst van Jezus leidt ertoe dat van velen de 
gezindheid aan het licht komt. Oog in oog met Jezus moeten we kiezen waar we willen staan. Wij worden 
er, hoop ik, voor bewaard om voor behoudzucht te kiezen en de toekomst angstig en krampachtig tege-
moet te gaan.  

Wij worden daar, hoop ik, voor bewaard door de stem van twee oude mensen, die ons verkondigen dat er 
in het leven van één mens zoveel liefde is verzameld dat het opweegt tegen het kwaad in deze wereld. Het 
is de liefde van iemand die ons zijn vrienden noemt, en die alles voor zijn vrienden over heeft, tot zijn leven 
toe. Het is de liefde die nergens voor terugdeinst als het om de ander gaat.  

Daarom vindt een mens juist in het licht van die liefde de enige weg waarop de toekomst open gaat, dwars 
door alle moeite heen, uiteindelijk zelfs dwars door de dood heen. Ik hoop dat we naar de stem van die 
twee oude mensen luisteren. En dat we vertrouwen dat er een licht zal zijn dat de schaduw van angst en 
kwaad verjaagt, door alle tijden heen. In de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 


