Overweging 30 december 2018
Inleiding: we luisteren vandaag naar o zo herkenbare, en daarom, ontroerende verhalen
over het gezin. Het gezin als dé oefenplek waar je leert afscheid nemen, je losmaken in
verbondenheid.
Het is een levenslang en moeilijk proces, loslaten. Sirach en Lucas ook zij kennen het
gevoel en zetten ons hierover aan het denken.
Eerste lezing (uit de Bijbel) J. Sirach 3, 1-6. 12-14
Evangelie Lc 2, 41-52 (Geert van tekstblaadje Onder uw Midden
Overweging
Geert
De teksten van vandaag bevestigen het beeld dat elke opvoeder en elk mens die puber is
geweest, herkent. Vrij willen zijn, je eigen weg kiezen en ook huiverig zijn voor het
onbekende. Hoe goed, en veilig voelt het dan als er familie is..
Eline wil met u op deze zondag van de H. Familie stil staan bij wat een gezin kan
betekenen.
Eline
Het feest van de heilige familie ging lange tijd over het modelgezin, vader, moeder en kind
in harmonie bij elkaar. In onze tijd is de gezinssamenstelling vaak bont gekleurd. Dat
vraagt om ons telkens opnieuw te bezinnen op wat een gezin is, of hoe het zou moeten
zijn of wat je verwacht, erin wil investeren, ook.
Opvoeden is, zo is mijn ervaring, de mooiste en de moeilijkste opdracht in je leven.
Opvoeden is nooit klaar of af, als je dat denkt even, dan gebeurt er vaak iets dat weer je
volle aandacht vraagt, en je leven telkens weer op de kop zet en dat het kracht en energie
en diepe vreugde geeft
Hoe waardevol goede familieverbanden zijn daar zal vermoed ik niemand aan twijfelen
In het evangelie wordt verteld over de misschien wel moeilijkste periode in de opvoeding,
die van de pubertijd. Voor jongelui is dan vooral belangrijk dat er een thuis is, en een
familieverband. Juist omdat ze op zoek zijn naar een eigen toekomst, en verbeeld ik het
me, of is het kiezen van een toekomst voor de jongen mensen nu moeilijker dan in onze
tijd?
Belangrijk is het als je te kunnen afzetten tegen en tegelijkertijd te weten dat je altijd thuis
komt komen, ook als dat thuis komen zoals nu vaak gebeurt, op meerdere thuis-plekken
is. Zolang het kind maar voelt dat het welkom is, dat je ouder blijft ook al woon je niet meer
samen met je partner.
Het aanbreken van de pubertijd roept onherroepelijk spanning op in het gezin of de
gezinnen, waar alle leden mee moeten leren omgaan.
'Wat doe je ons aan' zegt Maria, bang dat Jezus de weg niet vindt zonder familie. En
Jezus zegt: waarom zoek je me, je weet toch
en ik zeg het nu in mijn eigen woorden, 'dat ik voel dat het zo niet kan blijven, dat ik moet
gaan, ontdekken wie ik ben en wat ik wil
Beiden kunnen ze geen vinger leggen op dat gevoel van willen gaan en loslaten, en ook
weer niet. Maria bewaart wat er gebeurt in haar hart, alles wat ze niet, of nog niet begrijpt,
maar ze laat hem gaan, ze laat hem oefenen, vallen en opstaan, omdat ze weet dat zijn

verlangen echt is, én dat ze er voor hem wil zijn, meer dan ooit nog. Ze wil leren respect
en verwondering te hebben voor de weg die haar zoon kiest.
Hij, kind nog en ook weer niet, hij vergeet even de bezorgdheid van zijn ouders, hij is
vooral nieuwsgierig en leergierig, verlangend, balancerend tussen zeker weten en ook
weer niet.
Hij leert om afscheid te nemen, om zich los te maken,
en toch weer thuis te kunnen komen
om te ontdekken dat het nooit meer zo zal zijn als voorheen,
maar misschien wel veel kostbaarder dan ooit gedacht..
Je hebt er geen greep op, op dit proces van loslaten,
het hoort bij het leven, een leven lang
het beste dat je voor een kind kunt doen is het, net als Maria
om het liefdevol te laten gaan,
hem of haar de kans geven om te experimenteren,
om je kind te omarmen, en los te laten met de zekerheid
dat het altijd thuis kan komen
zelfs als je er niet meer lijfelijk bent
omdat je weet, je gelooft dat,
de liefde tussen ouder en kind
onvoorstelbaar en onverwoestbaar is
en blijft
Het feest van de heilige familie is een kostbaar feest. Amen
Vredeswens
waar ruimte is voor gesprek
waar je weet dat er heimwee is naar gisteren
en dromen van morgen,
waar de spanning aanvaard wordt die het leven boeiend maakt,
daar is God,
Hij gaat met ons mee op de weg die Leven (met een hoofdletter) heet
Wensen wij elkaar die ruimte toe, dé kans op vrede.

Voorbede
Laten wij bidden voor onze gezinnen
voor de gezinnen met grote en kleine kinderen,
voor de ouders, de kinderen, de kleinkinderen
dat ze zien hoe kostbaar hun familie is,
familie hun gegeven om te leren worden wie je bent
en zou willen zijn, stilte
Bidden wij voor de gezinnen die een ziek kind onder hun hoede hebben,
voor gezinnen die een kind verloren hebben,
voor gezinnen die geen onderling contact hebben
voor kinderen en ouders op de vlucht of in afwachting van een veilige plek
dat wij hun pijn aanvoelen
en weten hoe zwaar de dagen en de nachten kunnen zijn

dat ze altijd mogen praten over wat hun hart breekt stilte
Laten we bidden voor kinderen die thuis
geen geborgenheid vinden
of niet weten hoe ze hun weg moeten zoeken en vinden,
dat wij alert zijn op hoe moeilijk die situatie is voor alle betrokkenen..
stilte

Intenties in het boek
Geert: Goede God, Vader en Moeder voor mensen,
zegen onze gezinnen
laat ze plekken zijn waar liefde groeit
en waar Uw Geest thuis is

