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Kent televisieprogramma’s als “Het familiediner” en de “Rijdende Rechter?” Ik 

heb er niet vaak naar gekeken, maar dat was meer dan voldoende om met kromme 

tenen aan te zien waar mensen zoal ruzie om kunnen maken. Soms kunnen dat 

serieuze toestanden zijn waar mensen oprecht aan lijden, maar vaak gaat het ook 

om onbenulligheden waarbij ik denk: waar maken mensen zich in ’s hemels naam 

druk om. En altijd is er sprake van wederzijds onbegrip en misverstanden. 

Gelukkig dragen dit soort programma’s in enkele gevallen ook bij aan toenadering 

en soms zelfs tot verzoening. En dan is het toch niet voor niets geweest. 

De lezingen van deze dag laten ons iets horen over hoe we wel tot gezonde 

familieverhoudingen kunnen komen. En dat begint volgens Jezus Sirach met 

eerbied voor de ouders: het vierde gebod. Nu weten we best dat het gedrag van 

sommige ouders niet direct uitnodigen tot eerbied. Er zijn ouders die grote 

problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen, om van misbruik en 

kindermishandeling nog maar te zwijgen. Maar ook dat heeft altijd zijn oorzaken; 

laten we daarom niet te snel oordelen. Ook dat is een vorm van eerbied,  hoe 

bescheiden ook. 

Bescheidenheid is een van de deugden die de schrijver van de Kolossenzenbrief 

ons voorhoudt. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid 

zijn deugden die absoluut bijdragen aan gezonde verhoudingen tussen mensen, 

zowel binnen als buiten de eigen familie. Het zijn deugden die ervoor zorgen dat 

mensen blijmoedig door het leven kunnen gaan. En vooral: ervoor zorgen dat 

mensen elkaar blijven steunen, ook en juist in moeilijke omstandigheden zoals de 

coronacrisis. 

Een bijzondere familie is natuurlijk het gezin dat we vandaag gedenken: Maria, 

Jozef en Jezus. Historisch weten we zo goed als niets van dit gezin af. Wel weten 

we dat het een goede joodse traditie was om de kinderen, met name de 

eerstgeborene, op te dragen aan God. Want ten slotte is elk kind een gave van 

God. Het kind Jezus dus zeker. Maria en Jozef zullen dan ook een diep besef 

hebben gehad dat ze bij het opvoeden van hun kind niet zonder Gods hulp konden.  

En wanneer Maria en Jozef hun kind opdragen in de tempel, ontmoeten ze twee 

bijzondere personen: Simeon en Anna. Zij staan model voor twee verbindingen: 

die met het verleden: de joodse traditie waaruit Jezus afkomstig is en aan welke 

traditie Hij trouw zou blijven. En een verbinding met de toekomst: de uiteindelijke 

bestemming van Jezus: zijn verkondiging van de blijde boodschap, zijn lijden en 

sterven en zijn opstanding. Simeon zinspeelt al op Jezus’ lijden door Maria te 

voorspellen dat haar hart met een zwaard zal worden doorstoken. Want aan het 

kruis zal ze haar Zoon definitief aan God moeten teruggeven.  

Uiteindelijk is dat ons aller bestemming: ons leven is van God gegeven, het is 

eindig en zal dus weer aan God terggegeven moeten worden. Dat besef van onze 

eindigheid moge, samen met de andere genoemde deugden, ertoe bijdragen dat 



we zoveel mogelijk proberen te leven in onderlinge harmonie, zowel binnen onze 

eigen familie als daarbuiten. Met Gods hulp. Amen. 
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