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Heeft u nou ook dat gevoel dat in de dagen na kerst alles wat leger en killer lijkt ?  
Leek het erop dat er voor de kerst nog een gezamenlijk verlangen was naar 
warmte, vriendelijkheid, prettige kerstdagen mevrouw!! Merry christmas, een fijn 
kerstfeest.  
 
Nu in deze dagen erna hangt er een andere sfeer. 
Er zullen ook mensen zijn die opgelucht zijn dat deze dagen weer voorbij zijn. 
Hun alleen zijn, hun eenzaamheid, wordt er niet anders van maar lijkt wel minder 
schrijnend nu het opgeklopte gezellige familiegevoel weer weggezakt is.  
 
En ook als je de kerstvieringen als intens beleefd hebt en genoten hebt van 
muziek en zang kan je nu een gevoel van kilheid bekruipen, wat kan het moeilijk 
zijn om dat gevoel vast te houden.                 
 
Mijn vader gaf mij een gedicht  
dat hij schreef na de kerstdagen. Voor de kerst was hij als dirigent van een 
zangkoor aan het repeteren, daarna waren er de vele uitvoeringen en toen ineens 
was het stil… 
 
Bij het licht van een kaars  Na de zang van het koor 
schrijf ik hier dit gedicht,   en het engelenlied 
wat verzadigd van Kerst   volgt een echo van rust 
van het duister en ‘t licht.  met een vleugje verdriet,  
 
want wat de boodschap ook zegt O Heer, laat me begrijpen 
en de vreugde ontsluit:   ook in ’t volgende jaar 
straks is er het kruis   dat Pasen het doel was… 
en ’t verhaal lijkt dan uit.   en ook voor mij waar! 
 
In de kerkenwereld wordt deze zondag na de kerst gezien als een wat stille 
zondag. Na alle lofzang en gloria's nu weer een gewone viering.  
 
We kunnen ons vandaag gaan afvragen wat het kerstbericht in ons heeft 
uitgewerkt. Wat hebben we meegenomen van de blijdschap van het 
kerstverhaal… God die zich laat kennen in een kwetsbaar mensenkind?  
 
Vandaag hebben we het vervolg gelezen van het kerstevangelie  van Lucas. Jozef 
en Maria gaan volgens de joodse wet met de pasgeboren Jezus naar de tempel in 
Jeruzalem. 
Volgens de regels van de wet moet een vrouw zich 33 dagen na de geboorte van 
een mannelijk kind laten reinigen in de tempel. En ongeveer op hetzelfde moment 
één maand na de geboorte moet de eerstgeborenen aangeboden worden aan de 
Heer om vrijgekocht worden. 
 
Voor die vrijkoping - de lossing moest men naar een priester,  in de tempel.  
Bij hem kon je vrijgekocht worden door twee tortels te offeren. In Lucas kiezen 
Jozef en Maria ervoor deze twee momenten van reiniging en lossing samen te 
laten vallen.  
 



In de tempel ontmoetten ze Simeon en Hanna - zij zijn als wachters in de nacht. 
Twee ouder mensen die jarenlang naar dit moment  toegeleefd hebben.   
 
Simeon - hij draagt de naam van één van de stamvaders van het ooit uit 12 
stammenrijk Israël.  
Dit twaalf stammenrijk was na de dood van koning Salomo, 920 voor Christus in 
twee gedeelten uiteen gevallen een rijk van twee en een rijk van tien stammen. 
Het is een scheur in Israëls geschiedenis. Simeon draagt in zijn naam als het ware 
het verdriet over het uiteenvallen van dat rijk in zich mee.) 
 
Simeon, zijn naam betekent hoorder, hij is een tsaddik, een rechtvaardige, hij is 
integer en vroom. 
Hij verwacht de vertroosting van Israël in de komst van de Messias. 
 
Door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij niet sterven zou voordat hij 
de Messias van de Heer zou hebben gezien. Simeon heft zijn lofzang aan als hij 
het kind Jezus ziet: Een zucht van verlichting…. 
“Nu, God laat gij uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil 
gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,  
een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk 
Israël.” 
In Jezus ziet Simeon de vervulling van de belofte. 
Er is weer toekomst voor Israël!!!  
Ook Hanna is in de tempel. We weten veel van haar. Zij is oud, meer dan 84 jaar.                               
In haar leeftijd zien we ook een verwijzing naar haar volk 84 is  7 x 12. Zeven: 
het getal van de volkeren maal twaalf: het getal van de stammen van Israël. 
 
Hanna, zij komt uit de stam Aser één van de  tien weggevoerde noordelijke 
stammen. Zij vertegenwoordigt hier de andere stammen, zodat bij het zien van 
de Messias hier met Hanna en Simeon in de tempel – eigenlijk het hele rijk Israël 
vertegenwoordigd is. 
 
Ze is al lang weduwe, weduwen hadden in die tijd zwaar, hun bron van inkomsten 
was immers overleden. De weduwen waren meestal aangewezen op de gelden en 
de bescherming van de tempel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hanna in de 
buurt van de tempel te vinden is.  
 
Weduwen mochten dan wel tot de zwakke categorie behoren maar stonden alom 
bekend vanwege hun religieuze verankering en waarschijnlijk hun wijsheid.  
 
Wanneer zij Jozef en Maria met het kind Jezus ziet begint ze God te loven en over 
de jongen te spreken tegen allen die bevrijding van Jeruzalem verwachtten. 
 
Wat ze precies gezegd heeft meldt Lucas niet geen lofzang van Hanna wordt er 
ons gegeven: Hanna, de profetes zegt niet veel in dit gedeelte; misschien is haar 
verschijning wel belangrijker  
dan wat ze zegt. 
Van haar staat dat ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Blijkbaar is 
wakker blijven en wachten de beste levenshouding om de vreugde te voelen over 
Gods bevrijdende werking via het nieuwgeboren kind Jezus. 
 



Wakker blijven als wachters in de nacht. 
Een ware opgave! 
In onze wereld is het soms zo moeilijk te ontdekken dat het licht is opgegaan. 
De duisternis lijkt soms betere papieren te hebben…..  
 
Er is nog zoveel onrecht in de wereld, zoveel verdriet, honger en verlangen.  
Er zijn nog zoveel vluchtelingen, zoveel ouderen in Oost-Europa die de koude 
winter bijna niet door kunnen komen! 
Patiënten die ik ken, die op dit moment zoveel geduld moeten hebben om een 
beetje vooruitgang te ervaring.   
 
Kan je dan, ondanks dat alle hoop verdwenen is toch nog wachter blijven in die 
nacht, toch hoop houden???? 
 
Hanna en Simeon hielden het in hun tijd toch vol,  
ze hebben de moed niet verloren.                                                                                    
Ze bleven verwachten tegen alles is,    
Het zal niet gemakkelijk geweest zijn op die leeftijd …het wachten in de nacht!!! 
In moeilijke tijden blijven hopen en de moed er in houden. 
 
In het woordje verwachten zit het woord wachten.  
En wachten doet een mens niet graag.   
Tijd is immers geld. Of je nu in een rij bij de kassa van Supermarkt staat, of met 
je auto in een file, wachten vinden de meeste van ons verloren tijd.  
 
Je ziet tijdens het wachten mensen op hun horloge kijken en zuchten. Wat ze al 
niet in die tijd hadden kunnen doen!!!! Wachten  heeft dus duidelijk te maken met 
een beleving van tijd!! 
 
Daarnaast is wachten ook een politiek gebeuren, wat te denken aan file 
beheersing en wachttijden in de zorg. 
Wachten kost tijd en tijd is geld!! U begrijpt dat gebeurtenissen in een 
mensenleven die tijd kosten, zoals een geboorte of een overlijden meestal tijd 
kosten.                                                                        
Negen maanden wachten is al lang, maar als je dan nog overtijd bent, en 
iedereen vraagt hoe het toch gaat en dat het toch wel lang duurt dat is lastig. Een 
baby laat wel eens op zich wachten. 
Ook bij een ongeneeslijke ziekte als een patiënt zoals we dat noemen in een 
terminale fase verkeerd wordt het wachten een moeizaam proces. 
 
Veelal wordt in het team kamer van het ziekenhuis aan verpleegkundigen 
gevraagd, hoelang duurt het nog?? Uiteindelijk verraad de vraag het moeizame 
verwachten.  
 
Wachten, waken…stil naast een stervende zitten, zeker als je denkt dat degene 
die je lief hebt pijn heeft of angstig is, is moeilijk, heel moeilijk. Wachten wordt 
waken. De tijd van waken is een gegeven tijd. 
Herinneringen kunnen worden opgehaald, het achterliggende leven kan worden 
besproken, er kan worden  gedeeld. 
 
Een ieder die wel eens heeft gewaakt weet dat de serene stilte, alleen het 
ademen, het zoeken naar lucht van de stervende een adembenemend gebeuren 



kan zijn. Wachten wordt daar misschien verwachten. De ander mag gaan, mag 
het leven loslaten, een ander leven wordt verwacht.  
 Zou hier ook gelden dat wakker blijven en wachten de beste levenshouding om 
de vreugde te voelen over Gods bevrijdende werking. 
Het verblijf in een ziekenhuis, zit trouwens vol wachten en verwachten. 
Wachten…er zijn patiënten het woord patiënt/geduld zegt het al..    
Sommigen moeten soms heel lang wachten op een beetje herstel. En wachten is 
erg….zeker als er onzekerheid is over een prognose, over de toekomst. Als er een 
tumor is weggehaald en je moet op een uitslag wachten. 
 
Wachten in onzekerheid voelt als  verdubbeling van tijd,  
En toch, misschien zou wachten ook een tijd van rijpen kunnen zijn? Helemaal op 
jezelf teruggeworpen, zonder afleiding. 
Het contact met het diepste van jezelf, het contact met een stem in jezelf, een 
bepaalde kracht die je misschien aan God toe zou kunnen schrijven… ontstaan als 
je niets anders meer kan dan wachten…Stilte, leegte…..soms, zonder dat je het 
verwacht. Zou het wachten van Hanna en Simeon zo zijn geweest?  
 
Dan kunnen ze terecht wijs genoemd worden. 
Hanna en Simeon zijn blijven uitzien, blijven verwachten  naar de komst van dit 
kind.  
Ze zijn wachters in de nacht en hun verwachting is uitgekomen. Daarom komen 
ze Jozef en Maria ook blij tegemoet. 
 
 
Simeon zegende hen en vertelde tegen Maria hoe hij dacht dat de toekomst van 
Jezus zou kunnen zijn. Je zou hem misschien wel een soort fee kunnen noemen. 
Wij weten hoe het verhaal van Jezus afloopt, wij weten ook dat Simeon gelijk 
heeft gekregen: 
Velen in Israel zijn door hem ten val gekomen of juist opgestaan. De gezindheid 
van velen zal aan het licht komen. 
 
Een mooi gezegde….. Door Jezus werden mensen aan het licht gebracht, zij 
konden volledig zichzelf zijn. 
Ze werden niet beoordeeld, maar kregen nieuwe kansen. Door de aanwezigheid 
van Jezus zagen en voelde mensen dat God een God van liefde was. 
 
Aan de andere kant was Jezus ook een steen des aanstoots. 
Niet iedereen was even blij met zijn komst. En dat…dat maakte dat zijn leven  
gevaar liep.  Maria kreeg dat door Simeon al te horen, hij zei tot Maria:…en zelf 
zult u als door een zwaard doorstoken worden. 
Zwaar als je weet dat er een moment komt dat je je zoon moet verliezen. Ik denk 
dat er misschien ook hier  moeders en vaders zijn die dat gevoel kennen. 
Een kind verliezen is ongelooflijk zwaar, dat gevoel gaat tegen alles in.                                  
Maria heeft Jezus later ook los moeten laten, ondanks dat ze vast vaak heeft 
gebeden in haar leven tot God. 
 
Zij is het symbool geworden voor de gemeente van Christus, die de 
geheimenissen van God hoort en bewaart, die ze behoedt en er uit leeft en ze 
doorgeeft. 
 



Het verhaal van Jezus is echter niet afgelopen met zijn dood, dat weet u. Hij is 
gestorven, maar Hij leeft als geen andere vandaag de dag. Vele 
miljoenen/miljarden mensen op deze wereld leven vanuit zijn inspiratie op weg 
naar dat koninkrijk van God.  
 
En wij, misschien zouden we wel van alles willen maar dat vraagt God echt niet 
van ons. 
 
  …Laten we maar gewoon, net als Simeon en Hanna ieder op onze eigen wijze 
….wachters zijn in de nacht 
 
Kome wat komt, 
Maar laat het om Jou zijn 
Dat wij het uithouden 
En niet om niemand. 
 


