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Het feest van vandaag brengt ons terug naar de dag dat Jezus 40 dagen was; Hij 

was nog erg klein! De Joodse traditie vroeg van een moeder om 40 dagen na de 

geboorte van haar kind een reinigingsrite te ondergaan. En een andere traditie zei 

dat men de oudste jongen moest opdragen aan de Heer en in plaats van hem een 

dier offeren. De ouders van Jezus offerden 2 duiven, want ze hadden het niet breed. 

Lucas is de enige evangelist die ons vertelt dat Jezus is besneden, 8 dagen na zijn 

geboorte, dat Hij vandaag is opgedragen in de tempel en dat Hij met 12 jaar achter 

bleef in de tempel. Ook dat Jezus toenam in wijsheid en welbehagen bij God. Lucas 

wil benadrukken dat Jezus werkelijk een Joods kind is, dat opgegroeid is in een 

Joodse omgeving en dat Hij opgroeide zoals alle mensen.  

Het is goed ons te realiseren dat onze geloofswortels Joods zijn; we kennen dezelfde 

Schrift, het Oude Testament, dat de Joden Tenach noemen. Dit vormt het fundament 

van Jezus Christus en van ons geloof. We lezen elke zondag daaruit. Het is goed 

ons bewust te zijn van onze Joodse wortels, vooral deze dagen nu wij 75 jaar 

bevrijding van Auschwitz herdenken, het vreselijke symbool van de Endlösung, van 

het plan om alle Joden te elimineren. En dat is gebeurd in een land, dat zichzelf 

christelijk noemde!  

Toen Lucas over de tempel schreef, het huis van de Heer te Jeruzalem, wilde hij niet 

zeggen dat de volgelingen van Jezus Christus ook hun kind in de tempel moesten 

opdragen. Toen hij zijn evangelie schreef, tussen 70 en 80 na Christus, bestond de 

tempel niet meer: de Romeinen hadden haar voor altijd verwoest. Nee, hij wilde de 

Joodse achtergrond van Jezus en zijn band met God via de tempel benadrukken, 

waar vele geslachten Psalmen ter ere van God hadden gezongen en Hem hadden 

aanbeden, in de verwachting dat de Messias, de beloofde Koning, bevrijding en 

vertroosting zou brengen zowel voor Israel als voor alle volkeren. Simeon en Hana, 

die het Kind vandaag ontmoeten, vertegenwoordigen dit geloof en deze verwachting 

van Israel: “Laat nu uw dienaar gaan in vrede, Heer, want met eigen ogen heb ik uw 

heil gezien: een licht voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israel!”  

De scene van deze opdracht is niet louter zoet en idyllisch. Kijk naar wat Simeon 

tegen Maria zegt: “Een zwaard zal je ziel doorboren. Dit kind zal een teken zijn dat 

weersproken wordt, bestemd tot val of opstanding van velen in Israel.” Een profetisch 

woord dat verwijst hetzij naar de verwerping, hetzij naar de aanvaarding van de 

persoon van Jezus door vele mensen en dat uiteindelijk verwijst naar Maria, die zijn 

lijden en dood zal bewenen.  

In de concentratiekampen van Auschwitz, Sobibor, Dachau.... hoe heeft het Joodse 

volk in onze tijd deel gekregen aan de verwerping, die Jezus Messias heeft onder-

gaan! Deze genocide is de grootste misdaad tegen de mensheid geworden! Het is 

onbegrijpelijk dat een volk dat kon doen tegen een ander volk. Het riep vele vragen 



op, zoals: “Waar was God, toen dit gebeurde? Kon Hij niet vermijden dat 6 miljoen 

Joden, kinderen en volwassenen, zo om het leven kwamen?” Dezelfde vraag heeft 

men gesteld betreffende Jezus‘ dood: ”Waarom heeft God zijn trouwe dienaar, zijn 

geliefde Zoon, laten sterven?” Het blijft een mysterie.  

Een andere vraag luidt: “Kan zoiets weer gebeuren?” Afgelopen maandagmiddag 

kon je kijken naar de herdenking in Auschwitz van deze tragedie. Vier zeer oude 

mensen die Auschwitz hadden overleefd spraken. Een van hen heeft grote indruk op 

me gemaakt. Hij citeerde een gezegde: “Auschwitz is niet uit de hemel gevalen”. Het 

begon jaren daarvoor in Berlijn, toen men de Joden op allerlei manieren onderdrukte: 

ze mochten niet een park, tram, etc. ingaan en Joodse kinderen konden niet met 

Arische, niet-Joodse kinderen spelen. Langzamerhand slonk hun vrijheid. Van kwaad 

tot erger. Er was niet veel protest. “Daarom”, zei de spreker, “moet men aan de 10 

geboden van onze Joods-christelijke traditie een elfde gebod toevoegen: niet 

wegkijken, niet zwijgen bij onrecht.”  

Onze democratie staat voortdurend onder druk! Lees maar de krant, kijk naar de 

informatie van de televisie: er gebeurt veel onrecht. Tegen de Rohingya’s van 

Myanmar, tegen het volk van Syrië, tegen het volk van Venezuela, het voorstel van 

Trump en Netanyahu tegen de Palestijnen. Wij mogen niet zwijgen tegenover zulk 

een onrecht!  

Terugkomend op het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel, weten we dat 

Jezus de tempel zelf is geworden en wij samen met Hem. Dankzij zijn liefde en 

kracht kunnen we bouwen aan een gezonde en gelukkige gemeenschap voor 

eenieder. Maar dan moet ons christen-zijn niet een soort vernis zijn, iets 

oppervlakkigs van een paar woorden en gewoonten. Nee, dan moet Christus’ woord 

wortel schieten in ons leven, in onze wijze van handelen en manier van denken.  

Het feest van vandaag nodigt ons uit de deur van ons leven te openen voor Christus 

en voor zijn boodschap van respect en solidariteit. 

  


