
Fonteinkerk, zondagmorgen 31 december 2017 

Lezingen: Jesaja 62:1-5 en Lucas 2:22-40 

 

In 2009 verscheen de film “Hachi, a dog’s tale”. De film is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van de Japanse hond Hachiko. Hachiko is een trouwe hond die dagelijks zijn baas 

naar het station brengt en vervolgens weer opwacht. Maar als zijn baas op een dag overlijdt 

aan een hartaanval, en dus niet terugkomt, blijft Hachiko negen jaar lang op hetzelfde tijdstip 

naar het station komen om zijn baas op te wachten. Tijdens zijn wachten op het station en in 

de omgeving komt hij in contact met vele omwonenden en werknemers. Na negen jaren van 

wachten sterft Hachiko in 1935. Een jaar vóór zijn dood was er al bij het station een stand-

beeld voor hem opgericht. De vacht van Hachiko is nog te zien in een museum van Tokio. 

Met een vergelijkbare hondentrouw hebben Simeon en Hanna jarenlang in de tempel gewacht 

op het komen van de Messias. Hun grote geduld wordt beloond op de dag dat Jozef en Maria 

binnenkomen. Die waren, met hun zoontje Jezus van 40 dagen oud, naar de tempel gegaan om 

hem daar aan God toe te wijden. Ze brengen er een offer van twee duiven: het voorgeschreven 

offer voor mensen die het niet al te breed hebben. Daarmee voldeed Maria weer aan de rein-

heidsvoorschriften, zoals de wet die in Leviticus 12 voorschreef. Uit alles blijkt dat Jezus op 

zal groeien in de traditie van Mozes en de profeten, als kind dat de verhalen zal gaan horen 

over Gods trouw aan zijn volk. 

 

En dan opeens zijn daar die twee oude mensen: Simeon en Hanna. Alleen al hun namen 

verwijzen naar wachten en geduld hebben. In het OT is Simeon de tweede zoon van Jacob. 

Als de zonen van Jacob later naar Egypte gaan, om graan te kopen, dan worden ze door de 

onderkoning (hun broer Jozef) gedwongen om te beloven dat ze de volgende keer hun broertje 

Benjamin mee zullen brengen. Om ze aan die belofte te houden, neemt de onderkoning 

Simeon in gijzeling. Simeon heeft dus minimaal enkele maanden (misschien zelfs jaren) als 

gijzelaar in Egypte gewacht op de terugkeer van zijn broers. Zó heeft de oude Simeon in de 

tempel reikhalzend uitgezien naar de komst van de Verlosser, het heil voor de volkeren. 

Hanna is in het OT de moeder van de profeet Samuël. Jarenlang heeft zij op die geboorte 

moeten wachten, een periode waarin zij door de tweede vrouw van haar man genadeloos werd 

vernederd. De komst van Samuël betekende voor haar de verlossing uit een ondraaglijke 

situatie. Zó hunkerde de oude Hanna in de tempel naar de geboorte van de Messias. 

Van Simeon wordt gezegd dat hij “…uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou 
schenken…” Vertroosting: dat is in de bijbel een beladen woord. Denk maar aan de woorden 
van Jesaja tot de Joden in ballingschap: “Troost, troost mijn volk…” Wanneer het volk hope-

loos vastzit, gevangen zit, troost God zijn mensen door hen terug te brengen naar hun eigen 

land, en zo een nieuwe toekomst te geven. Daar zat die oude Simeon op te wachten: op een 

nieuwe toekomst voor Israël èn voor de volkeren. 

 

Van Hanna wordt gezegd dat zij “…sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrij-
ding van Jeruzalem.” Bevrijding: daarbij dachten vele Joden vooral aan verlossing van de 
Romeinse bezetting. Gaandeweg het evangelie wordt duidelijk dat de bevrijding die Jezus 

brengt dieper gaat: het gaat om bevrijding van alle vijanden die het jou moeilijk maken om 

met hart en ziel God te dienen. Het gaat dus over vijanden die vooral in jezelf te vinden zijn, 

krachten in jouzelf die lastiger te bestrijden zijn dan de vijanden om je heen. “Wie zichzelf 

overwint is sterker dan die een stad inneemt,” vertelt het Spreukenboek. 
 

  



Vertroosting en bevrijding: dat zijn de dingen waarop Simeon en Hanna met pijn en hoop in 

hun hart zaten te wachten. Zelf waren ze niet in staat het heil voor de wereld naderbij te 

brengen. Wel konden ze door hun levenshouding van wachten, bidden en vasten het verlangen 

levend houden, zichzelf en anderen eraan herinneren dat er een nieuwe tijd ging aanbreken. 

In een gedicht van René van Loenen wordt het als volgt gezegd: 

 

Een diep vermoeden heeft ze bij elkaar gebracht, 

een messiaans verlangen naar de vredevorst, 

een uitzien naar zijn komst, een leven lang 

een droom die in dit snijpunt uit moest komen. 

 

En dan – God dank! – met eigen ogen mogen zien 

en door de geest geloven: dit is wat ons verbindt, 

dit kind van Gods bewogenheid, van val en opstanding 

een teken, dit kind dat weerloos is en ons bevrijdt. 

 

Eigenlijk bevinden wij ons als gemeente van Jezus Christus in dezelfde positie als Simeon en 

Hanna. Ook wij hebben het kind gezien en herkend. En wij geloven dat de nieuwe tijd, het 

Koninkrijk van God al even zichtbaar is geweest, in het leven, lijden en opstaan van Jezus, en 

we wachten nu op de definitieve doorbraak van dat Koninkrijk. Soms wachten en verwachten 

we het met hartstocht en enthousiasme, soms met een uitgebluste onverschilligheid. Maar 

wachten doen we altijd; in onze liederen, gebeden en overdenkingen proberen we jaar in jaar 

uit het uitzicht op die nieuwe tijd open te houden. Zelf die verhoopte toekomst dichterbij 

brengen kunnen we niet; wel kunnen we als gemeente het besef levend houden dat er iets 

beters bestaat dan onze samenleving, ons bestaan van vandaag. En daarmee proberen we te 

voorkomen dat we wegzinken in passieve ontevredenheid of doffe berusting. Maar we lezen 

niet voor niets over Simeon dat de Geest van God “…rustte op hem.” Voor wachten, geduld 

hebben en verlangen heb je veel Geestkracht nodig. 

 

Als Lucas het Kerstverhaal begint te vertellen, neemt hij ons mee naar Jeruzalem, naar de 

tempel, waar de oude Zacharias zijn priesterdienst vervult. Daarna worden we door Lucas 

meegenomen naar Nazareth, waar Maria woont, naar het huis van Zacharias en Elisabeth, 

waar Maria op bezoek komt en waar Johannes geboren wordt, en naar Bethlehem, waar de 

geboorte van Jezus plaatsvindt. Vervolgens richt Lucas onze blik weer op Jeruzalem, waar 

Jezus als jongetje van 40 dagen in de tempel aan God wordt opgedragen. En dan is de cirkel 

weer rond. Lucas maakt een soort fuga van zijn evangelie, een muziekstuk waarin allerlei 

verschillende stemmen elkaar volgen en door elkaar klinken, maar waarin steeds een basis-

thema te herkennen valt. Eén van de basisthema’s van Lucas is: Jezus en de tempel horen bij 
elkaar, omdat deze man en dit gebouw te maken hebben met het hart van het geloof. Na het 

verhaal van Simeon en Hanna vertelt Lucas het verhaal van de twaalfjarige Jezus, die op 

zeker moment vermist wordt, en dan door z’n ouders gevonden wordt in de tempel. Luister 
ook eens naar de slotzin van het Lucasevangelie: “Ze brachten Hem (Jezus) hulde, en keerden 
in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel (!) waren en God 

loofden.” Lucas opent èn besluit zijn evangelie in de tempel. 
 

De tempel was de plaats waar Gods aanwezigheid zichtbaar werd onder de mensen. De God 

van Israël was een onzichtbare God, waarvan geen beelden of afbeeldingen bestonden. Maar 

de tempel was de plek waar de Naam van God verbleef, als een blijvende oproep aan het volk 

om aan God te blijven denken. Jezus is voor Lucas een soort “levende tempel”, een man in 



Wie de aanwezigheid van God voortdurend door zijn woorden en daden heen schemert. Jezus 

laat aan de mensen zien dat God er nog altijd is, en nog altijd trouw blijft aan zijn volk. 

In de tempel begrepen en bezongen de mensen weer dat God een God van bevrijding is, een 

God die helpt en mensen ruimte geeft. Ook dat keert in Jezus terug, alleen al in zijn naam: 

“God redt, God bevrijdt.” Jezus maakt de mensen vrij van alles wat hen klein houdt, alles wat 

hen tegenhoudt om met overgave kind van God te zijn en Gods toekomst tegemoet te leven. 

Ook wij hebben, mede via de ogen van Simeon en Hanna, al iets van die toekomst gezien. 

 

 


