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Uitleg en verkondiging  Lukas 2, 22-40  Jezus in de tempel      Bergkerk 1 januari 2023   ds Olivier Elseman 
 
Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, 
 
Jezus in de tempel voor de 1e keer. Dat zou je je toch anders hebben voorgesteld. De Messias van Israël en 
voor alle volken voor het eerst in de tempel, het religieuze centrum bij uitstek in de joodse wereld van die 
dagen. Maar bijna niemand heeft hier in de gaten, wat hier gebeurt. De Messias komt ook niet in de tempel 
om alle eer op te eisen en zich aan het volk te presenteren.  
 
Nee, anoniem, als een gewoon mensenkind komt hij de tempel binnen, Niet om te heersen, maar om God te 
dienen, om zich te presenteren aan God als een kind van God, om zich te stellen onder Gods Wet van liefde 
vrede en recht. Met nadruk wordt dat door Lukas gezegd. Tot vier maal toe klinkt hier in deze tekst: “: naar 
Gods Wet”. Ook de Messias staat niet boven Gods wet. Hij is juist gekomen om de Wet en de geboden te 
vervullen, te doen.  Gods Wet is voor de Messias bij uitstek de richtingwijzer naar een humane samenleving. 
 
Maar wat gebeurt er eigenlijk in de tempel op die 40e dag na de geboorte. Wat is de betekenis van het 
opdragen van een kind aan God en het loskopen door een offer? Dat heeft te maken met het oude verhaal 
van Israël over de bevrijding uit Egypte. Bij de laatste van de tien plagen, die Egypte teisterden omdat zij 
Israël niet de ruimte en de vrijheid gunden, stierven de eerstgeboren zoon van Egypte, terwijl de 
eerstgeborenen van Israël gespaard bleven. Een afschuwelijk verhaal. 
 
Voor Israël was dat sparen bepaald niet vanzelfsprekend. Onder hen leefde het besef: we zijn eigenlijk geen 
haar beter dan de mensen in Egypte. Er is dan ook geen enkele reden om zich te verheugen over de 
verdelging, ook al waren het dan vijanden. Integendeel: het zijn en blijven mensen als wij. Zo is er ook in de 
oorlog van Rusland tegen Oekraïne geen reden om ons te verheugen over de duizenden slachtoffers die 
vallen aan de kant van de Russische agressor en te treuren over die aan Oekraïense zijde.  
Nee geen vreugde over slachtoffers.   Elke overwinning is tegelijk ook een nederlaag  van menselijkheid. 
 
Nee geen in Israël vreugde over verdelging, over dood en verderf, maar wel verwondering en vreugde over 
de eigen bewaring en redding. Een verwondering, die uitgroeide tot het besef: dit is waar het God om gaat: 
om redding van leven. Leven is een gave van God  en op behoud daarvan is Gods genade gericht. 
 
En daarom sprak men in Israël af  - het staat in Leviticus – de eerstgeborenen horen eigenlijk aan God toe. Ze 
zouden eigenlijk aan God moeten worden afgestaan en  in dienstbaarheid aan Hem gewijd moeten worden. 
Zoals de profeet Samuel bij voorbeeld.  Als geschenk van God aan moeder Hanna, geeft moeder Hanna hem 
terug als geschenk aan God om  zijn leven in dienst te stellen van God. 
 
Maar – zegt Leviticus -  zij hoeven niet aan God geofferd te worden.  De God van Israël vraagt geen 
mensenoffers. Zij worden aan God opgedragen en tegelijk weer vrijgekocht door het offer van een dier. Door 
dit ritueel wordt de eerstgeborene als het ware  vrij gemaakt om in het gewone leven van alle dag dienstbaar 
te zijn aan God en zijn Woord van Gebod en Belofte. 
 
Het is veelbetekenend dat dat gebeurt in de tempel die  gebouwd is op de berg Moria. De plaats waar 
volgens de traditie het offer van Isaak of liever de losmaking van Isaak plaats vond. In dat verhaal wordt ons 
verteld, dat de God van Israël geen kinderoffers vraagt en dat ouders of overheden en andere gezagsdragers 
hun kinderen niet in Gods Naam mogen offeren, opofferen voor wat voor heilig ideaal ook. Dat gebeurt 
helaas nog steeds en al te vaak en overal. God vraagt niet ons offer en dat wij elkaar opofferen voor wat voor 
heilig doel ook. God vraagt van ons dat wij elkaar ruimte van leven geven en gunnen als naasten, als 
medemensen van elkaar.  Geen verheerlijking van oorlogen, ook geen verheerlijking van vrijheidsstrijd. 
Natuurlijk oorlog , strijd is soms nodig, noodzakelijk.  Zoals op dit moment Oekraïne zich moet verdedigen 
tegen de aanval van Rusland.  Maar die strijd mogen we niet verheerlijken en ook de dood van strijders 
mogen we niet verheerlijken als een offer voor God en vaderland. Nee het is en blijft in Gods ogen een 
nederlaag.  
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Want het gaat God om leven, om het geven van leven, om het redden en bewaren van leven, om leven dat 
dienstbaar wil zijn aan het goede en menswaardige samenleven op aarde. Daartoe wordt het leven 
vrijgemaakt door het offer in de tempel. In dat teken van dienstbaarheid wordt Jezus’ leven  hier gezet. Zijn 
leven wordt hier gesteld in dienst van God en mens. Leidraad daarbij is Gods Wet van liefde vrede en recht. 
 
In de tempel heeft men nauwelijks in de gaten, wat hier gebeurt. Dat hier de Messias wordt gepresenteerd. 
De mensen gaan er aan voorbij en het kerkelijk bedrijf van de tempel draait gewoond door, alsof  er niets 
bijzonders aan de hand is. Opdragen van een kind. Business as usual. Als wij er bij waren geweest zouden we 
niet anders gereageerd hebben. 
 
Nee, er is weinig bijzonders te zien. Ook hier moeten we het van horen zeggen hebben. We moeten het 
horen van Simeon de rechtvaardige en van Hanna de profeet, zoals zij het ook weer van horen zeggen 
hebben door de kracht van de heilige Geest. Ineens zijn  ze er:  
 
Simeon neemt het kind Jezus in zijn armen en zingt zijn lied, zijn lofzang. Het is een vertederend beeld, maar 
hij zingt bepaald geen wiegeliedje. Hij bezingt in het kind Jezus Gods liefde en genade. Hij bezingt dat in dit 
kind Gods bevrijding van de wereld en Gods redding van mensen geopenbaard wordt. Hij bezingt in dit kind 
Gods inzet voor vrede, voor heil en zegen. We zongen het na de Lukaslezing. 
 
Maar vandaag wil ik de aandacht richten op Hanna. Deze Hanna roept natuurlijk herinneringen op aan Hanna 
de moeder van Samuel, die uit dankbaarheid haar zoon aan God wijdt in een periode dat het volk zich weinig 
tot niets gelegen laat liggen aan God en zijn woord van gebod en belofte. Men doet bepaald niet wat goed is 
in de ogen van de Heer. In zijn volwassen periode zal deze Samuel als profeet zich juist wijden aan de 
verkondiging van Gods weg met mensen: een weg, waarop ,liefde vrede en recht de richting bepalen. Samuel 
ook de profeet, die David tot koning zal zalven, een koning met messiaanse trekken. 
 
Ook deze Hanna wordt verbonden met de profetie. Ja ze wordt een profeet genoemd. Dat wil zeggen een 
mens, naar de wereld kijkt in Gods licht en heel kritisch zegt waar het niet goed gaat in de wereld en onder 
mensen  en tegelijk mensen oproept om in het spoor van de geboden van liefde en recht hoopvol de 
toekomst van Gods vrede tegemoet te leven. 
 
En met de ogen van haar hart ziet Hanna dat God in dit kind, in deze zoon van David zijn weg naar zijn 
toekomst van vrede voortzet. Ja. Met de ogen van haar hart ziet Hanna in dit kind de langverwachte 
messiaanse koning, die zoals psalm 72 zingt: 
 
 Hij zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei 
 Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. 
 Hij helpt met hun bestaan bewogen die zijn in vrees verward 
 hun bloed is kostbaar in zijn ogen Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Zo brengt zij hem hulde staat er: hulde aan de messiaanse koning, die zij voor zich ziet in dit kind. DE 
toekomst van het Koninkrijk komt in Hem nabij. En zo steekt Hanna de mensen een hart onder de riem en 
vervult ze mensen met vertrouwen in God en zijn weg met mensen. Zo vervult ze mensen met hoop op 
redding en bevrijding. 
 
Maar de goegemeente in de tempel blijkt er niet van onder de indruk. En hoe zoude ze ook. Ze kennen  het 
verdere verhaal nog niet.  Pas na dertig jaar zou Jezus zich als Messias aan de wereld tonen en het Koninrkijk 
van vrede en gerechtigheid in woord en daad verkondigen onder mensen. 
 
Maar wij kennen het verhaal wel.  En dat roept de vraag op: laten wij ons vervullen door Hanna met 
vertrouwen in Gods weg met mensen, met hoop op bevrijding en redding ? Zien wij in Jezus wat Hanna er in 
zag met de ogen van haart hart?: de Messias, die ons in Gods Naam voorgaat  naar zijn Koninkrijk ? En 
brengen wij Hem hulde door Hem op zijn weg daadwerkelijk te volgen ? 
                           Amen.  


