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Welkom
Vandaag op deze derde Kerstdag staat het feest van
de Heilige Familie centraal. Met kerstmis staan de
schijnwerpers vooral gericht op het kind, vandaag
kijken we naar het gezin waar Hij deel van uitmaakt.
Je familie is idealiter het warme nest waarin je als
kind kunt opgroeien. Enerzijds is dat iets
vanzelfsprekends, anderzijds gaat het helaas niet
altijd op. Want er zijn vele kinderen die geen veilig
thuis hebben. Zeker rond de feestdagen wordt dit
extra gevoeld. Daarom is het ook goed om hier
aandacht voor te hebben en de zorgzaamheid en
liefde van Jozef en Maria als voorbeeld te nemen.

bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een
glorie voor uw volk Israel.' Zijn vader en moeder
stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij
zei tot Maria, zijn moeder: 'Zie, dit kind is bestemd
tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken
dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele
harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal
door een zwaard worden doorboord.' Er was ook een
profetes, Hanna, een dochter van Fanuel uit de stam
van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had
zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een
weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef
voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht
door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij
naderbij, dankte God en sprak over het Kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen
zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld
hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad
Nazaret terug. Het Kind groeide op en nam toe in
krachten; het werd vervuld van wijsheid en de
genade Gods rustte op Hem.

Evangelie.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 2,22-40.
Toen de tijd aanbrak, waarop Maria en het Kind
volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten
worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het
voorschrift van de Wet des Heren: Elke
eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan
de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de
bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu
leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een
wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting
verwachtte en de heilige Geest rustte op hem. Hij had
een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat
de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde
des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest
gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de
ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan
Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook
hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof
met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar
uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw
Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt
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Overweging.
Als vrome Joodse mensen verlaten Jozef en Maria
Bethlehem en trekken op naar Jeruzalem om daar
hun pasgeboren kind aan God te presenteren. Beide
ouders zijn namelijk vervuld van dankbaarheid voor
dit geschenk van het leven. Met het opdragen van
offerdieren worden moeder en kind gereinigd
volgens de Joodse Wet. Inderdaad zal dit
tempelbezoek, bijzonder reinigend werken.

overgelaten, voor hen die wel veel luxe kennen maar
geen echte liefde.
Wij bidden voor alle straatkinderen, voor alle
kinderen die uitgebuit en misbruikt worden, voor de
velen die door oorlogsgeweld wees geworden zijn,
voor de kinderen in eigen land die niet thuis kunnen
zijn maar in een instelling moeten verblijven.
We bidden voor alle minderheden en buitenlanders
die zich niet echt thuis kunnen voelen in ons land,
voor alle vluchtelingen, van huis en haard verdreven
en bijna nergens echt welkom, voor allen die te lijden
hebben onder vooroordelen.

Maria en Jozef zullen immers 'gereinigd' worden van
alle verwachtingen, denkbeelden en dromen die ze
hebben van hun zoon. Jezus zal niet een gewone
jongen zijn, Hij zal in Gods naam iets totaal nieuws
brengen. Met Jezus geboorte breekt licht en heil aan
in deze wereld. Hij zal de mensen verlichten en weer
hoop geven. Hij zal de mensen een nieuw perspectief
geven, Hij zal door zijn woorden, gebaren,
handelingen en wonderen doen oplichten wie God is
voor de mensheid: een God met ons, een God van
nabijheid en liefde. Zo is Jezus een godsgeschenk,
niet alleen voor Jozef en Maria, maar voor alle
mensen die verbonden willen zijn met God en Hem
zoeken in hun leven.

God, vader van alle mensen, Het is uw wil dat wij
ook uw kinderen zijn, broers en zussen van uw
gezondene, Jezus, kind van Betlehem, verhoor onze
gebeden door Christus onze Heer. Amen.
Mededelingen.
Mondkapje in de kerk?
Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat
u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de
viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op
andere momenten dat u door de kerk rondloopt
willen we u vragen om een mondkapje te dragen.

De grijsaard Simeon komt dat vertellen en een korte
blik op het kind is voor hem al genoeg om te weten
dat dit kindje het bijzondere kind van God is. Nu
weet hij dat God de mensheid werkelijk nabij is.
Maar wel voorspelt hij dat het niet altijd makkelijk
zal zijn, dat Jezus ook onrust en verdeeldheid zal
veroorzaken. Als Zoon van God zal Hij immers niet
overal even warm welkom worden geheten. Hij zal
een teken van Gods nabijheid zijn, dat echter niet
altijd geaccepteerd zal worden. God kan zijn liefde
immers niet opdringen. Hij is en blijft een
uitnodiging ook voor ons nu in deze tijd. De vraag
aan ons is of wij op de uitnodiging ingaan?

Livestream van de vieringen vanuit St. Nyk
De vieringen vanuit St. Nyk zijn te volgen via de
livestream. Op onze website www.dechristoffel.nl
vindt u de livestream link.
Kerst- en Nieuwjaarwens
Van harte wensen wij, pastores, u allemaal een heel
goed, gezond en gezegend Kerstmis en Nieuwjaar.
Moge de Heer in uw midden zijn als Degene die u in
duisternis verlicht, u bij kilte verwarmt, u in
eenzaamheid vergezelt en u hoop biedt wanneer de
hoop lijkt te vervliegen.

Gebed.
Wij bidden voor alle gezinnen die de warmte en
geborgenheid missen die nodig zijn voor ieders
ontplooiing en levensgeluk, voor alle ouders die
vervreemd zijn geraakt van hun kinderen,
voor alle kinderen, door hun ouders aan hun lot

Van harte een Zalig Kerstmis en Nieuwjaar
toegewenst!!!
Het pastoresteam.
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Voor de kinderen.

Feest van de Heilige Familie
Lucas 2, 22-40
Jezus wordt
opgedragen in de
tempel.

Zoek de 7 verschillen

Wat zei Simeon toen hij Jezus in zijn armen
ontving? (lees elk woord op z’n Hebreeuws, dat
is van rechts naar links)

“reeH, taal wu raaneid ni ederv naag:
njim nego nebbeh un wu leiH neizeg.”
Doordenkertjes Advent- en Kersttijd jaar B, Samuel Advies voor Geloofsgroei
www.samueladvies.nl
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