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Simeon verwachtte de vertroosting van Israël.
Lukas 2:25
Het was geen wonder dat Simeon kon zeggen: ‘Heere, laat nu Uw slaaf maar in vrede
heengaan’. Want zijn hartsverlangen om zijn Messias te zien was in vervulling gaan, zoals de
HEERE hem had beloofd ('naar Uw Woord'). Die wens was geen inbeelding gebleken, maar
nuchter geloofsvertrouwen in God. Het was niet maar een hartstochtelijk verlangen of een
onrealistische hoop geweest. Er is niets zo zeker als de getuigenissen van God en Zijn woord.
Simeon had van God een aanwijzing ontvangen dat hij de dood niet zien zou voordat hij de
Christus van God gezien had. En hij had eenvoudigweg geloofd, al moest hij jaren wachten.
Vertrouwen wij zo vast op Gods beloften?
Dat hij kon heengaan in vrede naar het woord van de Heere, was iets prachtigs. Maar het
geldt door alle eeuwen heen voor alle mensen die in deze Redder en Messias zouden
geloven. Aan Simeon was het echter heel persoonlijk beloofd, en nu zag hij Hem! 'Want mijn
ogen hebben Uw heil gezien'. Koningen en profeten hadden ernaar verlangd dit te zien. En
nu ziet die eenvoudige oude man Simeon Gods belofte vervuld in het kind Jezus.
Zo gaat hij door de kracht van de Geest nog dieper in op het werk van Gods genade. Hij zegt:
'Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken'.
Nu staat er niet ‘…van heel het volk' (d.w.z. voor het Joodse volk), maar '…van alle volken'.
En het is ook 'een licht' niet alleen om de volken te verlichten, maar 'tot openbaring van de
natiën en tot heerlijkheid van Uw volk Israël'.
Voor deze Godvrezende man was het een aanwijzing van de belangrijke verandering die
aanstaande was. Het heil van God kon niet beperkt blijven tot één volk. Als het heil van God
zo heerlijk op aarde kwam in dit kleine Kind, Die als redder zou sterven op Golgotha, dan
moest het op z'n minst gelden voor alle volken over de hele wereld. Daarom schrijft ook de
apostel Paulus schrijft: 'De zaligmakende genade van God is verschenen' (Titus 2:11). Hij is
verschenen. Hebt u Hem gezien, herkend en aangenomen?

