FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE C 2009
Ik wil u graag van harte welkom heten op deze zondag na kerstmis, toegewijd aan het
heilig huisgezin. Door Jezus in een gezin te laten opgroeien, heeft God het gezin
geheiligd en aangewezen als de levensvorm, waarin Hij man en vrouw en kinderen wil
verenigen. Voor het geluk van het kind is de huwelijksband van de onverbrekelijke liefde
van vader en moeder noodzakelijk. In deze levenssfeer mocht Jezus opgroeien.
De gezinnen maken moeilijke tijden door. In tegenspraak met zijn oorspronke- lijke
roeping tot vrede en geluk, blijkt het gezin helaas, en niet zelden, een plaats van
spanning te zijn, waar vormen van geweld voorkomen, die ook de huidige samenleving
tekenen. Spanningen zijn er soms in de betrekkingen binnen het gezin, te wijten aan de
moeite om harmonie in het gezinsleven te brengen, voortkomende uit de zorg voor het
dagelijkse bestaan. Er is geen tijd voor elkaar en de kinderen door het werk, of de
toekomst is onzeker door het ontbreken van werk. Ook kunnen de spanningen ontstaan
als gevolg van een consumptiementaliteit, waaruit alle respect voor de ander verdwenen
is.
De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Geschonden kinderen
kunnen nooit een maatschappij van vrede opbouwen. Om te kunnen rekenen op een
toekomst van vrede is het nodig, dat ieder klein menselijk wezen de warmte van een
zorgzame en blijvende liefdevolle aandacht ervaart, niet het verraad of het misbruik.
Ouders moeten zich dan ook niet de vraag stellen, welke vrijheden zij zich toch moeten
kunnen permitteren, maar de vraag: wat is het beste voor de kinderen, voor hun geluk,
voor hun harmonieuze uitgroei tot de volwassenheid.
Onze tijd is erg complex en opvoeden is geen gemakkelijke taak. Ik wil al de ouders
bemoedigen, die met trouw en offerbereidheid zich wijden aan de opvoeding van hun
kinderen. Laten wij ons met al wat ons beweegt, met ons vallen en opstaan,
toevertrouwen aan Maria, de moeder van Jezus.
Wij mensen vragen ons van tijd tot tijd af: doe ik het wel goed? Onze liefde is ook niet
altijd vrij van bijbedoelingen. Vragen wij daarom allereerst om vergeving.
gebed
Heer, onze God,
in het huis van Maria en Jozef
heeft uw Zoon warmte gevonden en geborgenheid.
Daar hebt gij voor het eerst in deze tijd
Uw eeuwig Woord gesproken
en het gezin geheiligd als de gemeenschap
waar Gij onder de mensen verblijft.
Laat Uw zegen rusten op elke woning;
dat de mensen er in vrede wonen
en met elkaar het brood van het leven delen.
Door onze Heer........

voorbede H.Familie C 2009
Bidden wij vandaag als één gezin tot God, die ons aller Vader is.
lector
Voor de Kerk van Jezus Christus,
dat zij Gods bedoelingen met de mensen
steeds trouw mag verkondigen en ondersteunen;
dat haar leden zich toeleggen op de onverbreekbare trouw. Laten wij bidden.
Voor de ouders, dat zij in een belangeloze liefde
zorg dragen voor hun kinderen;
dat kinderen met respect en dank
de ouderlijke liefde beantwoorden. Laten wij bidden.
Bidden wij voor allen, wier huwelijk grote spanningen kent,
dat zij weer op zoek mogen gaan naar elkaar;
dat zij de eenheid mogen terugvinden
in geduld en vergevingsgezindheid. Laten wij bidden.
Voor hen wier huwelijk gebroken is,
dat zij de bittere gevoelens van de teleurstelling overwinnen,
dat kinderen toch voldoende aandacht mogen krijgen. Laten wij bidden.
Bidden wij voor de wereld waarin wij leven,
dat er vrede en eendracht mag worden bewerkt;
dat er iets van de hemel op deze aarde
al gestalte mag krijgen. Laten wij bidden.
priester
Wij bidden voor de gezinnen in onze parochie,
dat ouders en kinderen elkaar mogen liefhebben
en om elkaars geluk bezorgd mogen zijn;
Wij sluiten in ons gebed de zieken in,
de eenzamen en allen die het moeilijk hebben.
Wij bidden voor de overledenen NN.
Moge de Heer al onze intenties genadig verhoren. Laten wij bidden.
God, onze Heer,
verhoor ons gebed om een goed gezinsleven.
Kom ons te hulp
en voltooi wat Gij met ons begonnen zijn.
U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen. Amen.

HOMILIE FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE C 2009
Wat kan er allemaal in een gezin gebeuren? Het heilig huisgezin lijkt geen uitzondering te
zijn in de spanningen van het generatieconflict. Vandaag wordt ons verteld hoe Jezus’
ouders elk jaar naar de tempel te Jeruzalem trokken om er het paasfeest te vieren. Dat
paasfeest was de herdenking van de uittocht uit Egypte, toen God het volk had
weggeleid en had doen ontsnappen aan de achtervolgende soldaten van de farao. Ans
12 jarige jongen mocht Jezus met hen mee. Vanaf die leeftijd hoordde hij bij de gelovige
gemeenschap en had hij deel gekregen aan de naleving van de thora, de joodse wet.
Voor de jonge Jezus moet het een avontuur geweest zijn. Nu maakt hijzelf ook mee, wat
hij tot nog toe slechts uit de verhalen kende. Hij zou de tempel God gaan bezoeken, de
meest heilige plek op deze aarde en hij zou deelnemen aan de heilige gezangen en
handelingen van de viering van het paasfeest.
Maar als het feest is afgelopen, blijft de 12-jarige Jezus in Jeruzalem achter buiten weten
van zijn ouders. Hoe kan een voorbeeldige zoon, zoals wij ons Jezus voorstellen, iets
dergelijks doen? Hoe kan hij hen laten vertrekken en hen daarna drie dagen in angst
doen verkeren? Om dan doodleuk te zeggen: “Wisten jullie niet, dat ik in het huis van
mijn vader moest zijn?” Maar dit verhaal is niet op de eerste plaats een
geschiedschrijving, maar het is de gelovige interpretatie van het levensverhaal van Gods
Zoon en de spanningen, die daardoor op mensen werden uitgeoefend. Zelfs op Maria en
Jozef. Daardoor behoudt dit verhaal ook een actualiteit en is het niet slechts de weergave
van een generatieconflict tussen angstige ouders en een puberende zoon.
Het evangelie vertelt, hoe Jezus pas na drie dagen werd teruggevonden. De tijdspanne
van ‘drie dagen’ staat in de bijbel steeds voor een te verwachten goednieuwsboodschap.
Die dagen na de kruisdood klinkt er de boodschap van de verrijzenis. Drie dagen hebben
de Emmaüsgangers getracht een antwoord te vinden op hun vragen, totdat die
onbekende man zich bij hen voegt en hen de betekenis van de gebeurtenissen uitlegt.
Na drie dagen van zoeken vinden Maria en Jozef hun zoon terug en krijgen zij uitleg van
zijn gedrag: “Wisten jullie dan niet, dat ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?” Het
moge duidelijk zijn, dat dit voor Maria en Jozef nog raadselachtige woorden zijn.
Wij maken van dit verhaal graag het verhaal van een puberende Jezus. Maar daarmee
doen wij geen recht aan het verhaal. Het zijn niet alleen de ouders, die zich niet begrepen
voelen in hun onrust, maar het is ook het verhaal van Jezus die zich niet begrepen voelt,
zelfs niet door Jozef en Maria. Ze vonden Hem, terwijl Hij zat te luisteren naar de meest
geleerde mensen, die Hem het Woord Gods uitlegden, het heilige Woord dat eens vanaf
de berg Sinai had weerklonken en dat zoveel profeten had geïnspireerd door de eeuwen
heen om Gods wil aan de mensen bekend te maken. Israel werd steeds opgeroepen te
luisteren naar Gods stem: “Luister Israel,” was de bekend oproep van de profeten.
Jezus maakt aan Maria en Jozef duidelijk, waar Hij altijd te vinden is: in de dingen van de
hemelse Vader: in Woord en Sacrament. Vandaag is er geen tempel meer te Jeruzalem,
waarnaartoe wij zouden moeten pelgrimeren. Gods huis is de gemeenschap van
leerlingen, die zich vormt op de plaats waar Hij ons samenroept en zich laat vinden.
Waar Hij ook tot ons zegt: “Luister, open je hart.” Waar Hij ons het Brood van het eeuwig
leven reikt en tot ons allen zegt: Ik ben uw God. Voor altijd.
Zelfs Maria en Jozef hadden de tijd nodig om het te begrijpen. Moge Gods Geest ook
ons de betekenis doen verstaan, zoals zij ook Maria’s en Jozefs hart eens voor het
geheim van hun kind hebben geopend. Amen.

