Het verhaal:
Een bijzondere ontmoeting
Jozef en Maria zijn op weg naar de tempel. Ze hebben de kleine Jezus mee. In de
tempel willen ze God danken. Omdat ze een prachtig cadeau hebben gekregen, een
gezond en lief kindje.
Als ze nog maar net in de tempel zijn, komt er een man op hen af. ‘Daar is hij dan! Dat
ik deze dag nog mee mag maken!’ Jozef en Maria kennen de man niet. De man ziet
hun verbaasde blik. ‘Ik ben Simeon,’ zegt de man. ‘God heeft mij beloofd dat ik de
verlosser zou zien.’ Hij kijkt naar Jezus. ‘En daar is hij. Mag ik hem even vasthouden?’
Jozef geeft Jezus aan Simeon. Als Simeon hem voorzichtig vasthoudt, begint hij te
stralen. ‘Wat een feest,’ zegt hij. ‘Want ik heb de redder gezien!’ Hij geeft Jezus terug
aan zijn ouders. ‘Dit kindje zal mensen laten vallen en opstaan,’ zegt hij tegen ze. Jozef
en Maria kijken Simeon verbaasd na.
‘Wat bijzonder,’ zegt Maria zacht tegen Jozef. ‘Hoe weet hij wie Jezus is?’
Als Maria en Jozef verder de tempel in lopen, zien ze een oude vrouw naar hen kijken.
Ze lacht. De oude vrouw staat voorzichtig op en loopt naar hen toe. ‘Hoera,’ zegt ze.
Ze houdt haar handen in de lucht. ‘Alle eer aan God, want Hij heeft ons de bevrijder
gegeven!’ Ze kijkt naar Jezus en lacht nog meer. Ze schuifelt verder door de tempel.
Iedereen die ze tegenkomt, tikt ze op de schouder. ‘Ik heb het kind gezien, onze
bevrijder is hier!’
Jozef kijkt de oude vrouw verbaasd na.
‘Wat bijzonder,’ zegt hij zacht tegen Maria. ‘Hoe weet zij wie Jezus is?’
Stil maken Jozef en Maria het offer klaar. Ze danken God voor hun kindje en gaan weer
naar huis.
Jezus groeit op. Hij is sterk en wijs. God is dichtbij. Zijn genade rust op hem.

