
Opdracht van de Heer in de tempel
Evangelie van Lucas 2,22-40

In Jeruzalem woont een oude man, Simeon. Hij is gelovig en
vroom en kan heel goed naar de Heilige Geest luisteren. Hij
doet graag wat de Heilige Geest van hem vraagt. De
Heilige Geest heeft hem ooit gezegd dat hij niet dood zal
gaan voordat hij de Messias (de Gezalfde) zal hebben
gezien. Op een dag zegt de Heilige Geest hem: “Ga
vandaag naar de tempel”. Dat doet hij. Juist op dat
moment brengen Jozef en Maria het kind Jezus de tempel
binnen. Simeon tilt Jezus op. Hij begrijpt dat dit kleine
kindje de Messias is. Hij wordt daarom heel blij en bedankt
God hardop. Hij zegt: “God, als ik nu doodga, vind ik dat
niet erg meer, want ik heb de Redder met eigen ogen
gezien” Jozef en Maria zijn verbaasd over de mooie
woorden van Simeon over Jezus. Daarop spreekt Simeon
over hen een zegen uit. Er is nog iemand in de tempel:
Hanna. Zij is al oud, 84 jaar en weduwe. Ze is altijd in de
tempel en praat veel met God in gebed. Ze gaat naar
Jezus toe. Ook zij bedankt God. Ze spreekt over Jezus
tegen iedereen die wacht op de Redder en bevrijd wil
worden. Als Jozef, Maria en Jezus klaar zijn in de tempel
gaan ze terug naar hun stad, naar Nazareth. Jezus wordt
groot en sterk en heel wijs en hij wordt geholpen door God.

Het Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter;
40 dagen oud. Zijn ouders brengen Hem voor het eerst naar de
tempel. Daar ontmoeten ze twee mensen. 
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Bewaar ons, Heer, als wij waken; bescherm ons, als
wij slapen; dan zullen wij waken met Christus

en rusten in vrede. 
Amen

 

Gaan slapen
met Jezus

bit.ly/rkkids-slaaplied-
meezingvideo

Ga voor het slapengaan naar
de meezingvideo die is

geïnspireerd op de lofzang van
Simeon, en slaap als een roos….

Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de dagsluiting van het getijdengebed.
 

Simeon is vroom
Vroom zijn betekent dat je het fijn vindt op met de dingen van God bezig te zijn en om
goede dingen te doen. En dat je het ook doet met een zekere stevigheid en daar ook
voor uit komt. 

De H. Geest
Hanna en Simeon herkennen het Kindje Jezus. Ze kunnen dit omdat ze luisteren naar
wat de heilige Geest ze influistert. Laten we steeds proberen om goed naar God te
luisteren. Hij zal ons dan net zo blij maken als Simeon en Hanna. Want de dingen die
God ons laat Zien en Horen maken ons heel blij.

http://bit.ly/rkkids-slaaplied-meezingvideo

