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Overweging Heilige Familie  

Thema: Dromen van een nieuwe toekomst 

Lezingen: Jezus Sirach 3,2-6.12-14 en Matteüs 2,13-15.19-23 

Zondag 29 december 2019     R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Huilend kwam op een vroege ochtend onze kleindochter bij haar moeder.  

Ze werd getroost. Haar moeder - onze dochter - vroeg haar: ‘Wat is er 

gebeurd? Waarom moet je zo huilen? Heb je een boze droom gehad?’ 

 ‘Neen, neen’, snikte Marie, ‘Ralph heeft mijn droom kapot gemaakt.’ 

Ralph is haar kleinere broertje. 

 

Dromen kunnen heel mooi zijn, met prachtige beelden en vergezichten.  

Je zou soms graag in zo’n droom willen leven. Z’n mooie droom moet 

Marie hebben gehad, waar ze wreed uit werd gehaald. Zoiets, stel ik me 

voor dat bij onze kleindochter gebeurde. 

 

Wij dromen allemaal. Van de meeste dromen weten we niets. Hele 

dromen herinneren we ons niet vaak, meestal slechts flarden. En het 

wonderlijke is dat we op onze nachtelijke dromen geen invloed hebben. 

We weten ook vaak niet welke stemmen er in spreken. We weten bijna 

nooit waar ze vandaan komen. 

 

Met onze dagdromen is het anders. We kunnen ons op een onbewaakt 

moment verliezen in zo’n droom, waarin we onze diepste wensen vervuld 

zien. Ontwaakt uit die dagdroom dringt de harde werkelijkheid zich weer 

aan je op. Een deel van zo’n droom kan lang meegaan en soms uitkomen. 

Niet altijd zijn dromen bedrog. 

 

Zo las ik onlangs over een man, die in zijn jonge jaren als bergbeklimmer 

hoge bergtoppen had bedwongen, zeggen, toen hij op de top van Mont 

Blanc stond: ‘Toen ik daar boven stond, rond keek, de adembenemende 

schoonheid zag, dacht ik mijn droom is uitgekomen. Want als kind 

droomde ik er van om ooit op de top te staan van een hoge berg’. Dromen 

kunnen ons de weg wijzen in het leven. 

 

In het evangelie van vandaag spelen dromen een sleutelrol. Ze openen 

een weg naar een nieuwe toekomst. Jozef, de vader van Jezus, droomt in 

het evangelie drie maal. Drie maal zet een droom hem in actie om zijn 

gezin te beschermen. 
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En Jozef luistert naar de opdracht uit de dromen. Zo redde hij levens: het 

leven van het kind, het leven van Maria en ook het leven van alle mensen. 

Dromen wijzen een nieuwe toekomst aan. 

 

Het evangelieverhaal begint met een melding van de wijzen uit het 

Oosten. Na hun bezoek aan het kind gaan ze naar huis. Als andere 

mensen gaan ze. In de ontmoeting met het kind hebben ze de zin van hun 

leven gevonden. In een droom gewaarschuwd gaan ze langs een andere 

weg naar huis, die hen door een engel werd gewezen. Gehoor geven aan 

de engel is hun redding. Een nieuwe toekomst wacht. 

 

Vandaag waarschuwen - overal op de wereld - vluchtelingen elkaar langs 

welke weg ze het beste kunnen gaan om veilig thuis en nieuwe toekomst 

te vinden. Veel mensen dolen vandaag over de wereld. Ze zijn op zoek 

naar vrede, geluk, veiligheid en een thuis. Vele engelen van mensen 

wijzen hen de weg en waarschuwen hen voor gevaren onderweg. Een 

vluchtroute voor vluchtelingen is niet van gevaren verstoken. Onderweg 

zijn vaak duistere machten aan het werk. 

 

Na de Magiërs wordt ook Jozef gewaarschuwd met zijn gezin te vluchten 

naar Egypte, ver weg van Herodes die het kind naar het leven staat. In 

Herodes huizen duistere krachten die er voor willen zorgen dat Gods licht 

niet doorbreekt. Geweld is van alle tijden, verschijnt onder verschillende 

gedaanten en op vele plaatsen. Hoeveel vreemdelingen, vluchtelingen 

hebben geen veilige thuis? Voor hoeveel kinderen is het gezin geen veilige 

plek? Hoeveel mensen hebben juist thuis vernederingen moeten 

ondergaan? Het kwaad is van alle tijden en het gaat ons allen aan. In het 

evangelie is het Herodes die het duister vertegenwoordigt. Egypte is een 

veilige plek voor Jozef en zijn gezin. Voor hoelang? 

 

Kinderen zijn afhankelijk. Kinderen kunnen niet vluchten. Kinderen 

hebben bescherming nodig: van ouders en opvoeders die van hen houden, 

hen geven wat ze nodig hebben. Tot drie keer toe wijst de engel van God 

Jozef de weg. Tot drie keer toe luistert Jozef en vestigt zich uiteindelijk 

met zijn gezin in Nazareth, zoals eertijds door de profeten is voorzegd. 

Hier is het veilig. Hier kan Jezus opgroeien, uitgroeien tot de mens zoals 

door God bedoeld en worden wie hij ten diepste is: een zegen voor God, 

zijn ouders en alle mensen. 
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De engel heeft Jozef de weg gewezen die het volk van God al eens was 

gegaan.  

Het volk van God werd eertijds bevrijd door Mozes uit de onderdrukking 

van Egypte. Hij leidde zijn volk door de ontberingen van de woestijn en 

bracht het volk aan de grens met het beloofde land. In het beloofde land 

was het volk vrij.  

Matteüs verbindt het verleden met de toekomst en laat zo zien wat de 

opdracht is van Jezus: mensen bevrijden, mensen los maken uit en van 

alles wat hen vasthoudt, bindt en onvrij maakt. De beschermende 

omgeving in het huis van Jozef en Maria hebben bijgedragen aan wie 

Jezus uiteindelijk geworden is. 

 

Ik gun ieder kind een vader als Jozef die zijn gezin beschermt. 

Ik gun ieder kind een moeder als Maria die haar kind omarmt en koestert. 

Ik gun elk kind ouders of verzorgers die het begeleiden op de weg naar 

volwassenheid. 

Ik gun alle kinderen het vermogen om te luisteren naar hun diepste 

dromen. Het zijn dromen van een nieuwe toekomst. In hun eigen leven 

zullen ze die waar moeten maken. 

Waar ouders/opvoeders en kinderen liefdevol en zorgzaam met elkaar 

omgaan, worden wij wie we ten diepste zijn. Hier worden wij mensen in 

wie God, die liefde is, tot leven komt1. 

 

 

 

Slotgedachte: Gebed van ouders voor hun kinderen 

 

Heer, onze God, 

wij leggen de namen van onze kinderen 

in uw zegenende handen. 

Schrijf ze daarin op, 

vergeet ze niet. 

Hou onze kinderen vast, 

als wij ze moeten loslaten 

en zij hun eigen weg door het leven gaan. 

Moge zij gaan op vaste grond 

en de weg niet verlaten 

die U hen wijst. 

 
1 Inspiratie voor deze overweging vond ik bij: Nico ter Linde, Het verhaal gaat, deel II,  en 1998 Joke Meijer, Midden onder U, 

2010 


