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Dierbare broeders en zusters, afgelopen maandag hebben we de geboorte van Jezus gevierd met Kerstmis. Vandaag 
hoorden we in het evangelie dat de dag is gekomen waarop zijn ouders het Kindje Jezus in de tempel presenteren. 
Dit gebeurde acht dagen na zijn geboorte. Om beter te begrijpen wat er gaande was, is het goed om ons te 
herinneren aan de Joodse achtergrond waarin Jezus opgroeide. Volgens de wet van Mozes moest elke eerstgeboren 
zoon op de achtste dag besneden worden. Na drieëndertig dagen was de reinigingstijd voltooid en gingen Maria en 
Jozef een offer brengen in de tempel. Volgens St. Lucas brengen ze een paar tortels of twee jonge duiven, wat erop 
wijst dat ze arm waren, omdat de Wet normaal gesproken vereist dat er een lam zou worden aangeboden.  

Nadat het offer is gebracht, ontmoeten Jozef en Maria Simeon, een oude heer, vervuld van de Heilige Geest. Door 
zijn profetische woorden wordt duidelijk dat Jezus' geboorte een radicale vernieuwing van de oude traditie betekent. 
Simeon erkent in Jezus de Redder van de mensheid, niet alleen voor het volk Israël, maar voor alle volkeren. En ook 
de vierentachtig jaar oud Hanna roemt God en profeteert over het Kind Jezus.  

Toch wordt uit de woorden van Simeon duidelijk dat er een prijs betaald moet worden, wanneer Jezus' redding 
brengende rol in de geschiedenis van de mensheid concreet wordt: Hij zal voor velen zijn als een steen des aanstoots, 
als een teken om van tegenspraak. En voor Maria, die tot het einde toe getuige zal zijn van Jezus' zelfgave, voor haar 
zal dit zijn alsof een zwaard haar ziel doorboort.  

Om u een persoonlijke noot te geven: ik heb bij mijn eigen moeder gezien dat mijn beslissing om de roeping tot het 
priesterschap te volgen aanvankelijk bij haar voornamelijk teleurstelling opriep. Pas geleidelijk aan kwam ze tot de 
ontdekking dat het niet mijn roeping was om vader te worden van een klein gezin, maar om vele gezinnen bij te 
staan, door hun kinderen te dopen, door bij te dragen aan hun vorming in het geloof en de katholieke leer, door 
ouderen en zieken te bezoeken en door aan hen allen de sacramenten toe te dienen.  

Net zozeer kan het voor sommigen van u moeilijk zijn geweest om te zien dat uw kinderen of kleinkinderen de 
behoefte hebben om hun eigen weg te gaan, hetgeen niet altijd zal zijn wat u van hen had verwacht. Dat ze soms 
oude tradities verlaten en op hun eigen manier zoeken naar geluk en welzijn. Dat de omstandigheden vaak zo anders 
zijn dan laten we zeggen twintig of vijftig jaar geleden, dat het voor hen bijna onvermijdelijk is om andere keuzes te 
maken dan toen de meesten van u jong waren.  

Toch hopen we dat de kinderen van nu ondanks de veranderde omstandigheden de diepere, fundamentele waarden 
van geloof en liefde ontdekken. Deze diepere waarden, die tevens deugden zijn die gekoesterd en gevoed moeten 
worden, die bepalen de verbinding tussen de generaties. Daarover spreekt Jezus Sirach in de eerste lezing. Daartoe 
roept de heilige Paulus ons op: tot goedheid, geduld en vergevingsgezindheid en bij dit alles de liefde als de band van 
volmaaktheid.  

We weten dat tegenwoordig veel gezinnen onder druk staan, dat er vaak veel spanningen tussen de gezinsleden 
bestaan. Het zo waardevolle voorbeeld van de heilige Familie en de Bijbelse beginselen van het gezinsleven 
verdienen een heroverweging in ons gebed en ons handelen. Paus Franciscus heeft hiertoe een belangrijke impuls 
gegeven met zijn document over de vreugde van de liefde, Amoris Laetitia. Mocht u in de gelegenheid zijn dit 
document te lezen, dan is met name het vierde hoofdstuk over de dagelijkse blijken van liefde in het huwelijk zeer de 
moeite waard. Het gaat over een liefde die geduldig is, vergevingsgezind, niet jaloers, dienstbaar en vertrouwvol. 

Voor ons christenen is zo'n ervaring van harmonie in de relaties met de mensen om ons heen alleen mogelijk als we 
de vrede van Christus in ons eigen hart laten zegevieren. Door ons gebed zijn we in staat om de anderen te blijven 
zien als Gods schepselen, geliefd door God, net zozeer als wij zelf door Hem worden bemind. Paulus beschrijft hoe 
echtgenoten in harmonie met elkaar kunnen leven. En Jezus Sirach benadrukt het belang van respect voor onze 
ouders.  

Dierbare broeders en zusters, ons geloof in de opstanding van onze Heer kan ons het vertrouwen geven dat de 
vreugde van Kerstmis inderdaad een altijddurende vreugde is, want Jezus is nog steeds bij ons, elke dag. Hij is vooral 



onder ons aanwezig in het eucharistisch offer. Hij luistert naar onze noden wanneer we ze aan Hem voorleggen in 
gebed. Hij geeft ons raad, zoals Hij deed aan Simeon en Hanna, aan Maria en Jozef, in de onuitsprekelijke maar 
verstaanbare verzuchtingen van ons hart. Amen.  

 

Holy Family, yr. B, St. Francis Xavier church, Eccl. 3, 2-6. 12-14; Ps. 128; Kol. 3, 12-21;  Lk. 2, 22-40 

Dear brothers and sisters, at the beginning of this week we have celebrated the birth of Jesus. Today in the Gospel 
reading we heared that the day has come for his parents to present the baby Jesus in the Temple. This took place 
eight days after his birth. In order to understand better what was going on, it is good to remind ourselves of the 
Jewish background in which Jesus grew up. According to the Law of Moses every first-born son needed to be 
circumcised on the eighth day. After thirty three days, the days of purification were completed and Mary and Joseph 
are going to bring a sacrifice in the Temple. According to St. Luke they bring a pair of doves or two young pigeons, 
which indicates that they were poor, because normally the Law would require that a lamb was offered.  

Then, after the sacrifice has been made, Joseph and Mary meet Simeon, an elderly man, filled with the Holy Spirit. 
By his prophetic words it becomes clear that Jesus’ birth means a radical renewal of the old tradition. Simeon 
recognizes in Jesus the Savior of humankind, not only for the people of Israel but for all peoples. And also eighty-
four years old Anna praises God and prophesises about the child Jesus.  

Still, it becomes clear from Simeon’s words that there is a prize to pay when Jesus’ salvific role in the history of 
humankind becomes real: He will be like a stone of stumbling, a sign to create opposition. And for Mary, who will 
witness Jesus’ self-giving till the very end, this will be like her life will be run through by a sword.  

Just to give you a personal note: I have seen with my own mother that my decision to follow the call to the 
priesthood was initially met with her incomprehension. It was only gradually that she came to see that my vocation 
was not to become a father of a small family, but rather to serve many families, by baptising their children, educating 
them in the faith and in the teaching of the Church, by visiting the elderly and the sick and by administering the 
sacraments to all of them.  

So I guess it could have been difficult for some of you to witness that your children or grandchildren feel the need to 
go their own way, which is not always what you would have expected them to do. That sometimes they abandon old 
traditions and search in their own way for happiness and prosperity. Or that sometimes circumstances are just so 
different from let’s say twenty or fifty years ago that for them it becomes almost inevitable to make other choices 
than people made in those days. Still, we hope that despite the circumstances of this day and age, they discover for 
themselves the deeper, foundational values of faith and love.  

These deeper values, which are at the same time virtues needing to be maintained and nurtured, these values make 
the connection between the generations.  

The interrelationships in the Holy Family will have been like this, as St. Paul described in his call to the Christians of 
Kolosse: full of goodness, patience and forgiveness and with love as the bond of perfection.  

We know that nowadays, many families are under pressure, that there are often many tensions between them. The so 
precious example of the Holy Family and the Biblical principles of family life deserve to be reconsidered in our 
prayer and action. Pope Francis Francis has given an important impulse to this end with his document on the joy of 
love, Amoris Laetitia. Should you be able to read this document, the fourth chapter on the daily manifestations of 
love in marriage is particularly worthwhile. It is about a love that is patient, forgiving, not jealous, helpful and 
trusting. 

For us, such an experience of relations with the people around us is only possible if we allow the peace of Christ to 
prevail in our hearts. Through our prayer we can continue to see the others as God's creatures, loved by God, just as 
much as we ourselves are loved by Him. Saint Paul describes how spouses are able to live in harmony with one 
another. And in the book Ecclesiastes we heard how we should continue to show respect to our parents.  

Dear brothers and sisters, our faith in Jesus’ resurrection might give us the confidence that the joy of Christmas is 
indeed an everlasting joy, because Jesus is still with us every day, He is present among us especially in the eucharistic 
sacrifice, He listens to our needs when we present them to Him in prayer and He gives us counsel like He did to 
Simeon and Anna, to Mary and Joseph, in sighs too deep for words, in the unspeakable, yet comprehensible 
utterances of the heart. Amen.  



 


