LICHTMIS 2021
Straks op 2 februari vieren wij het feest van Lichtmis, anders dan anders. We denken aan heerlijke
pannenkoeken, die we dit jaar niet samen kunnen nuttigen. We denken aan onze gedoopten van het
voorbije jaar, die we niet kunnen verwelkomen om samen te vieren. En toch is het goed om even bij
deze dag stil te staan. Wat en wie vieren we eigenlijk op 2 februari?
Bijbelse oorsprong van dit feest
Wanneer God Abraham roept dan is het zijn bedoeling om een volk samen te roepen. God belooft
Abraham talrijke nakomelingen, Hij belooft hem zegen op zijn weg. Doorheen heel het bijbelse
verhaal lezen we, hoe dit Godsvolk groeit, met vallen en opstaan. God droomt zich een volk waar
gerechtigheid en liefde de wegwijzers zijn om menswaardig samen te leven. Wegwijzers naar een
leven in barmhartigheid met elkaar. Zo bedoelt God zijn volk. Deze droom is werkelijkheid
geworden in Jezus van Nazareth, de levende heenwijzing naar liefdevol samenleven. Een
samenleven, niet beter of grootser, maar bezield door de liefde die ons heen rust laat. Daarin ligt Gods
belofte voor ons, zijn mensen. De oude Simeon en Hanna zijn het beeld van mensen vol verlangen.
Een verlangen om nog even dit nieuwe en verrassende van God te mogen zien en voelen. Wanneer
Jezus na 40 dagen opgedragen wordt door zijn ouders in de tempel, zoals dat hoorde bij de Joodse
gebruiken, dan zegt Simeon: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een
licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)
Gods belofte wordt vervuld in deze warmhartige ontmoeting. Jij kent toch ook ontmoetingen die je
blij maken? En, die ontmoeting met Jezus, is die blijmakend voor jou?
Lichtmis vandaag
Van dit feest heeft de volkstraditie Maria Lichtmis gemaakt. Met soms wat teveel nadruk op de
aandacht voor Maria. Trouwens, we hoeven Maria niet te aanbidden. Dat is alleen voor God weg
gelegd. Maria mogen we vereren. Als we haar eren op deze dag is het in de eerste plaats als moeder.
Ze doet niet meer en niet minder dan elke moeder toendertijd deed. Trouwens kennen we Maria als
iemand die nooit in het centrum van de belangstelling wil staan. Al wat zij doet is verwijzen naar
Jezus. Zo doet ze ook die 40ste dag na zijn geboorte. Na het feest van drie koningen, de openbaring van
de Heer, vieren we met Lichtmis een tweede openbaring. Maria toont Jezus aan de wereld. Als
moeder brengt zij haar zoon midden in de wereld. Nu komt Jezus voor de eerste maal onder het volk.
Ligt hierin niet een uitdaging voor ieder van ons? Ook wij worden uitgenodigd Jezus te laten zien aan
de wereld. Hoe kunnen wij in woord en daad van Hem getuigen? Of anders, naar Maria mogen we
kijken als naar het gelovige Godsvolk. Dat volk dat sinds Abraham zijn hoop op Gods belofte stelt.
Maria staat voor het ‘jawoord’ dat we allen tegenover God mogen uitspreken, als we geloven. En dit
jawoord kunnen we alleen maar uitspreken wanneer we eerst in haar ‘ja’ binnentreden. Zo verwijst
zij naar Jezus.
Feest van licht en kaarsen
Lichtmis toont ons het laatste feest dat verbonden is met Kerstmis. Zo wordt nu nog in bepaalde
landen en streken de kerstversiering weggeborgen na Lichtmis, en niet na 6 januari. Kerstlichtjes
mogen gerust tot 2 februari blijven branden. Met Lichtmis wordt de Kersttijd definitief afgesloten.
Het zijn nu de dagen waar het licht meer en meer het winterse duister overwint. Voor Christenen
staan de kaarsen van Lichtmis symbool voor de intrede van Jezus in deze wereld en in ons leven. Hij
is het licht voor deze wereld. Zijn licht mogen we laten stralen. Dit is ook een engagement van bij

ons doopsel. En daarom verbinden we dit feest ook met het doopsel, met de gedoopten van het
voorbije jaar. Hopelijk is het licht van onze doopkaars in ons hart nog niet gedoofd. Laat ze maar licht
geven om op een warme wijze te getuigen van Jezus’ Liefde voor alle mensen. Mag dit ons antwoord
zijn, ons ‘jawoord’, op Gods belofte? Want ook wij kunnen het in deze tijd die we willens nillens
doormaken, duisternis verjagen en aan anderen warmte, licht en uitkomst bieden. Ik wens jullie
graag een zegenrijk feest van Lichtmis toe.

Eeuwige, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij spreekt, dan wijkt het duister voor de dag,
dan wordt het leven weer helder.
Wij vragen U: zegen met uw lichtende Liefde ons leven.
Mogen wij licht en warmte brengen in onze gezinnen.
Mogen wij elkaar eraan herinneren bij dagen van vreugde en verdriet,
dat wij U ter harte gaan, dat Gij het zijt
die voor ons zorgt en ons eens zult brengen
naar de plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid. Amen.
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