Nederlands
Feest van de Heilige Familie:
Jezus, Maria, Jozef A
Vaders, tergt uw kinderen niet,
opdat zij de moed niet verliezen. (Kol 3,21)

Van leven naar eucharistie
Ieder mens is op honderd manieren afhankelijk van anderen. In dit kluwen van verhoudingen
wordt een individu stilaan persoon. Maar de voornaamste plaats waar de mens tot sociaal wezen
gevormd wordt blijft de familie. Jeugdmisdadigheid is dan ook meestal een gevolg van tekorten
op dit gebied. Van de andere kant is het ook verkeerd wanneer een familie haar eigen
beslotenheid niet doorbreekt. Dan wordt immers de vrijheid der leden nodeloos beperkt. Zij
zouden zich stilaan moeten openstellen voor bredere relaties op sociaal vlak. De familie blijft
niettemin de ruimte waar de mens naar terug kan als pijnlijke ervaringen van eenzaamheid en
verdringing hem bedreigen.

Eerste lezing

Wijsheid van Jezus Sirach 3,2-7.12-14

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; en de moeder recht gegeven over
haar zonen. Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden en als iemand die
schatten verzamelt is hij die zijn moeder eert. Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan
zijn kinderen, en wanneer hij bidt wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert zal een lang
leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de
Heer vreest, eert zijn ouders en zal als zijn meesters dienen die hem hebben
voortgebracht. Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag en doe hem geen
verdriet zolang hij leeft. Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht; gij die nog
in volle kracht zijt, veracht uw vader niet. Medelijden met uw vader zal niet worden
vergeten, anders dan de zonden bouwt zij uw huis op.

Tweede lezing

Kolossenzen 3,12-21

Broeders en zusters, bekleedt u dan, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen met
tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. Verdraagt elkander en
vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven
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heeft zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde als de band der
volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers
geroepen, als leden van één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt
voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de
Geest. En al wat gij doet in woord of werk doet alles in de naam van Jezus de Heer, God
de Vader dankend door Hem. Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals het christenen
betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar. Kinderen,
gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. Vaders, tergt uw
kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen.

Evangelie

Matteüs 2,13-15.19-23

Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom aan
Jozef en sprak: "Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar
tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden." Hij stond op
en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan
de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de
profeet: "Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte." Nadat Herodes gestorven was,
verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: "Sta op,
neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het kind naar het
leven stonden zijn gestorven." Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar
het land Israël. Toen hij echter hoorde, dat Archelaüs in plaats van zijn vader Herodes
over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in een droom ingelicht,
begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen vestigde hij zich
in een stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd
was: "Hij zal een Nazoreeër genoemd worden."

Van eucharistie naar leven
Nog minder dan andere families mag de christelijke familie zich in zelfgenoegzaamheid opsluiten.
Gericht op Christus en omgevormd door zijn grote liefde, heeft zij in zich de kracht voor een wijdse
openheid. De wederzijdse trouw der echtgenoten, de bezorgdheid der ouders, en de
onderdanigheid der kinderen zijn alle een afstraling van de banden die bestaan tussen de Vader,
de Zoon en de Geest. Wat een familie aan kracht en geborgenheid te bieden heeft, neemt het
christendom op en geeft er een verhevener waarde en betekenis aan. Is Christus zelf niet
begonnen mens te worden vanuit de glimlach van zijn Moeder om zo zich te openen op de
mensen van heel de wereld.

Vienna International Religious Centre

office@virc.at

