Schriftlezingen: Ex. 13:1,2 en 11-16, Lev. 12, 1 Sam.
1:20-28 en Luk. 2:21-24 Tekst: Luk. 2:22-24
Thema: Hij is voor U. Zingen: Ps. 26:3,6 en 8, Ps.
51:3, Ps. 116:1, 9 en 10, Ps. 108:1, Lofz. Sim. 1
Hoofdpunten van de preek
Jozef en Maria komen na 40 dagen met het Kind
naar de tempel om Hem aan de Heere te geven.
z.s.m. [vers 22a]
Ze komen zodra het mag. Lev. 12 schreef een
minimale tijd voor dat een kraamvrouw zich niet in
het heilige mocht mengen.
Hun voortvarendheid toont hun oprechte vroomheid
en verlangen om hun Kind aan de Heere te geven.
Voor U [vers 22b]
Jozef en Maria komen om Jezus aan de Heere voor
te stellen. Een navolgenswaardige belijdenis. Ons
k/Kind is voor de HEERE! Van/voor wie anders?
Veelzeggend voor onze blik op gezinsvorming en de
omgang met andere gaven.
Van U [vers 23]
De gebeurtenissen van de 40e dag lopen in elkaar
over. Maria en Jozef komen ook om een wettelijke
plicht te vervullen.
Alle oudste jongens moesten geheiligd worden voor
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de HEERE om Hem te dienen (Ex. 13:2) als een
herinnering dat HEEL Israël niet zomaar verlost is.
Later werd deze taak exclusief voor Levi. Alle oudste
jongens moesten worden vrijgekocht (Num. 18).
Door deze wet zegt God wat Hij met ons leven wil en
waarom Hij ons verlost: om er voor Hem te zijn.
In onze plaats [vers 22-23]
Jozef en Maria brengen het Kind op de plaats van
bestemming, de tempel, en dragen Hem daar over.
Jezus wordt niet vrijgekocht. In plaats daarvan mag
Levi, elke oudste jongen en uiteindelijk heel ‘Israël’
vrij uit gaan.
Het menselijke en onvolmaakte in het dienen van de
HEERE wordt door Jezus plaatsvervangend
volmaakt volbracht. Hij leeft om God te dienen.
Schoon [vers 22 en 24]
Maria komt zodra het mag om het reinigingsoffer dat
de wet voorschreef te brengen (Lev. 12).
Maria was onrein omdat bij een geboorte bloed
vloeit. Bloed is leven. De Heere laat ons met deze
wet zien dat leven Hem heilig is.
Één detail is weg. Er staat ‘de dagen van hun
reiniging.’ Het reine Kind deelt onze onreinheid...

