MARIA LICHTMIS
Dit weekeinde vieren we het feest van Maria Lichtmis. Op deze dag worden de kaarsen gewijd en
wordt een lichtprocessie gehouden vóór de mis. Vandaar de naam Lichtmis. Maria Lichtmis herinnert
ons aan het verhaal van de Opdracht van de Heer in de Tempel, zoals dat door de evangelist Lucas
werd opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn
geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden waarom Maria
Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis. Volgens de Joodse wet moest iedere
jongen, dus ook Jezus, aan God worden toegewijd.
In de tempel ontmoeten Maria en Jozef een oude man, Simeon. Deze ‘vrome en rechtvaardige man’
had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven voordat hij
met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij Jezus zag, besefte Simeon dat deze belofte in
vervulling was gegaan. Hierop zingt Simeon een lied dat in de liturgie een voorname rol speelt en dat
bekend staat als de lofzang van Simeon:
Laat nu Heer, volgens uw woord/ Uw dienaar in vrede heengaan./ Mijn ogen hebben uw heil
aanschouwd/ Dat Gij hebt bereid voor de volken./ Het licht dat voor alle heidenen straalt,/ De glorie
van Israël uw volk. In het lied dat we zondag zingen, staat dit als volgt verwoord: 'Nu is het Woord
gezegd waarmee, o Heer, uw knecht wordt vrijgekocht in vrede, mijn ogen zijn vervuld van't heil dat
Gij onthult en dat Gij doet geschieden.' (GvL 157).
Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zegt hij dat Jezus voor de mensen een teken van tegenspraak
zal zijn en Maria's 'ziel zal door een zwaard worden doorboord'.
In de tempel komen Maria en Jozef ook de profetes Hanna tegen, een 84-jarige weduwe, die altijd in
de tempel was en God diende met vasten en bidden. Ook Hanna ziet in Jezus de langverwachte
Messias.
Maria Lichtmis behoort tot de oudste liturgische feesten. Het werd al in de vierde eeuw of eerder
gevierd. Zondag beginnen we de Eucharistieviering met de zegening van de kaarsen, en met een
lichtprocessie. Na afloop van de Eucharistieviering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te
ontvangen.
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