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22 Jozef en Maria namen Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem.
Het was veertig dagen na de bevalling. Want zo lang duurt het
voordat een vrouw na een bevalling weer rein is. Dat staat in de
wet van Mozes. Jozef en Maria brachten Jezus naar de tempel
om hem aan God te laten zien.
23 Want in de wet van God staat:
«Elk eerste kind dat een jongen is, is voor God.»
24 Ook brachten ze een offer aan God. Want in de wet staat:
«Breng als offer twee tortelduiven of twee gewone jonge
duiven.»
25 In Jeruzalem woonde een man die Simeon hee7e.
Simeon was goed en eerlijk, en trouw aan God.
Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël.
De heilige Geest was in Simeon,
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26 en die had hem verteld:
‘Voordat je sterft, zul je de messias zien die God beloofd hee<.’
27 De heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel.
Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef en Maria naar de
tempel. Zij brachten Jezus daarheen om alles te doen wat
verplicht was volgens de wet.
28 Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte
God. Hij zei:
26 ‘Heer, ik ben uw dienaar.
Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt.
27 Want nu heb ik zelf de redder gezien.
28 U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.
29 Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u.
Hij is de held van uw volk Israël.’
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33 Die dingen zei Simeon over Jezus.
Jozef en Maria waren erg verbaasd.
34 Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria:
‘Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan
gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen.
Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten.
Die mensen zullen niet gered worden.’
35 Simeon zei ook:
‘Maria, jij zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon.
Maar al die dingen moeten gebeuren.
Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn.’
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36 De profetes Hanna was ook in de tempel. Ze was een dochter
van Fanuel, uit de stam Aser. Hanna was heel oud. Ze was
vroeger zeven jaar getrouwd geweest,
37 en nu was ze al 84 jaar weduwe. Hanna was alAjd in de tempel.
Daar eerde ze God dag en nacht, door te bidden en te vasten.
38 Terwijl Simeon sprak, kwam Hanna erbij staan. Ze dankte God
voor alles wat hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen
over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de
bevrijding van Jeruzalem.
39 Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van
God. Daarna gingen ze terug naar huis, naar Nazaret in Galilea.
40 Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs, en God was bij hem met
zijn liefde.

