PREEK OP FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE
27 December 2020 –
Wanneer wij met Kerstmis het stalletje uitstallen en wij rondom Jezus, Maria en Jozef met
de engelen zingen en bidden, denken wij maar zelden aan wat hier in de kribbe te
Bethlehem voor ons uitgebeeld wordt, namelijk de Heilige Familie.
De Heilige Familie is afspiegeling van God, die Liefde is, en zich openbaart in de Drieeenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. De Triniteit of Drie-eenheid is de bron van
liefde en samenhorigheid die ons in Bethlehem is verschenen als de Heilige Familie, uit wie
alle families gevormd worden. Zoals water uit een bron, rivieren, meren en zeeën vult, zo
vult ook de Liefde, die haar oorsprong vindt in God en ons allen als geschenk in de Heilige
Familie wordt gegeven, alle families op aarde.
In vele delen van de wereld beseffen maar weinigen deze bron van huwelijk en gezinsleven.
Ik ben ooit naar Haïti geweest en schrok van het landschap, met gele verdroogde
rivierbeddingen zonder water. Gaan wij in onze gezinnen dezelfde richting uit? Droogt bij
ons ook het gezinsleven op? Is God werkelijk nog de bron van ons leven en bestaan?
In de eerste lezing zien wij dat God de vader aanstelt als verantwoordelijke voor het gezin
en de moeder recht geeft over haar kinderen, die immers uit haar geboren zijn. Welke
zegens vallen te beurt aan de kinderen die hun ouders eren? Beloftes van lang leven en
vergeving van zonden.
De orde in het gezinsleven is door God gegeven. Het vierde gebod “eert uw vader en uw
moeder” is geen optie tussen andere. In het feest van vandaag wordt van ons gevraagd hoe
serieus wij dit gebod naleven. Veel ouders lijden doordat de ouders geparkeerd worden in
verzorgingshuizen met weinig of zelfs geen geregeld contact met hun kinderen.
In de tweede lezingen wordt ons de levenswijze van familie en gezin gegeven. Zoals God
zelf worden wij gemaand: “bekleed u als Gods geliefde met tedere ontferming, goedheid,
deemoed, zachtheid en geduld …verdraagt en vergeef elkander…en voegt hierbij de liefde
als band der volmaaktheid.” Weer wordt ons beloofd dat als wij zo leven er vrede zal
heersen, want immers daartoe zijn wij geroepen.
De invloed van buiten, waaronder zakenleven, vrienden, schoolleven, en ook de televisie
beïnvloeden onze gezinnen. Waar vroeger in Europa de maaltijden het centrum van het
gezinsleven waren, hebben zich nu andere prioriteiten ingevoegd die ook weer spanningen
veroorzaken. In al deze situaties zal het baten om geregeld te zien hoe het gebod van de
liefde in onze gezinnen wordt nageleefd en eventueel verbeterd kan worden.

Zoals in vele volkeren de geboorte van een kind altijd gepaard gaat met offers en
geschenken, zo was het ook gebruikelijk in de tijd van Jozef en Maria om naar de
tempel te gaan. Zij offerden twee jonge tortelduiven, - misschien beeld van Jozef en
Maria zelf. Want het werkelijke offer dat zij brachten was Jezus die de zonden der
wereld wegneemt. Wanneer Jezus met Jozef en Maria de tempel binnentreedt, begint de
ware eredienst. Geen ander offer kan meer gebracht worden dan het offer van Jezus, de
Zoon aan God de Vader in de hemel.
Heden, zeker in het westen, gaan weinig mensen nog naar de kerk. Eredienst is slechts een
keuze uit het grote overdadige pakket dat de hedendaagse mens wordt aangeboden. Wij
moeten ons afvragen of het eerste gebod nog ernstig genomen wordt. Het eerste gebod
zegt: ‘Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en
boven alles beminnen.”

Laten wij vandaag, temidden van de crisis die ons omringt, God danken voor dit geschenk
van familie. Door deze crisis worden we namelijk gewezen op de prioriteit van ons leven:
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik hoop dat deze reflectie u hierbij zal helpen in uw
gezins- en familieleven!

