
Homilie Zondag onder het octaaf van Kerstmis 31 december 2017-12-29 

Lukas 2, 22-40 

Twee opmerkelijke figuren worden ons voor ogen gesteld. Beiden zijn zeer oud. Zij 

vertegenwoordi-gen het oude gods-volk. Hen heeft de Heer uitgekozen om als eersten van het oude 

godsvolk Zijn Zoon te ontmoeten. 

Hannah wordt een profetes genoemd. Simon beseft dat het Gods bedoeling is , dat hij zich op dit 

moment gedrongen voelt in de tempel te zijn, voor het jodse volk de plaats van de Godsontmoeting. 

Van Simon wordt gezegd dat hij zijn leven voltooid wist op het moment dat hij oog in oog stond met 

het kind dat twee diep gelovige mensen aan de Heer kwamen opdragen. Hij neemt de jongen in zijn 

armen Simon. Hij beseft : deze mensen moest ik hier ontmoeten, van hogerhand moest ik dat. In het 

kind moest ik oog in oog staan met Gods gezondene. In Hem vervult de Heer Zijn belofte van heil 

voor Israel. Zijn geboorte is beslissend voor het verloop van de mensengeschiedenis. 

Ook Hannah is zich bewust  van het bijzondere dat zij Jozef en Maria met het kind mocht ontmoeten. 

Sinds de dood van haar man weet zij zich gedrongen dagelijks naar de tempel te komen om daar te 

bidden. Er stond nu iets heel bijzonders te gebeuren. De Heer verwacht dat zij iedere dag daar is in 

de tempel. Er staat nu iets bijzonders te gebeuren dat van doen heeft met de bestemming van Israel 

als God uitverkoren volk. Dat bijzondere gaat heel het volk aan. Om dat bijzondere wil de Heer dat ik 

nu hier ben. En ik stem graag in. Het is goed dat ik hier en nu hier ben. 

Van Simeon wordt gezegd dat hij de vertroosting  van Israel verwachtte. Hij moet geraakt zijn door 

een passage in het boek van de profeet Jesaja. Daarin zegt de Heer tot deze  profeet : “Troost, troost 

toch Mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, dat zijn diensttijd voorbij is. De Heer 

begint iets nieuws, iets heel beslissends. 

Beide oude mensen weten : de aanwezigheid hier en nu van deze eenvoudige mensen uit Nazareth 

met hun kind betekent dat God zich over Zijn volk ontfermt. Hij ziet om naar Zijn volk. Door dit kind 

komt redding. Tot val en opstanding van velen in Israel  is dit kind bestemd. Iets nieuws, iets 

beslis-send nieuws begint God. De geschiedenis van heil  wordt heel concreet in dit kind dat Jozef en 

Maria komen opdragen.  

Simeon en Hannah staan daar als door God gezonden mensen die Jozef n Maria komen bevestigen 

wat de engel Gabriel  Maria  had aangekondigd omtrent het kind dat zij het leven zou geven, dat het 

groot zou zijn en Zoon van de allerhoogste genoemd zou worden. Ontroerd had Maria naar de 

woor-den van de engel geluisterd. 

Nu zij hier in de tempel haar zoon aan God komt opdragen hoort zij van deze vrome mensen dat heer 

zoon een cruciale rol zou vervullen in Gods geschiedenis met de mensen. Hij zou bestemd  zijn tot val 

of opstanding  van velen in Israel, tot een teken dat weersproken wordt. De woorden van de oude 

Simeon hebben de lotsbestemming van haar zoon. Die woorden bereiden Maria en Jozef voor op wat 

zij zullen meemaken. Maria ’s zoon zou een teken van tegenspraak zijn. Dat zal haar pijn doen. Alleen 

in geloof zou ze het kunnen verwerken. 

Zusters en broeders. Allereerst terwille van Maria en Jozef zijn Simeon  en Hannah op dit moment 

naar de tempel gekomen. De Heer wilde hen voorbereiden op het smartelijke dat zij als Jezus’ 



ouders zouden verduren. Uit de woorden van Simeon en Hannah komt een groot geloof naar voren. 

De Heer vroeg hun Maria en Jozef aan te kondigen dat de smartelijke dingen die zouden komen, zich 

zouden ontwikkelen volgens Zijn voorbeschikking. Dat zou hun troost zijn. 


