
Maria-Lichtmis: terugkijkend naar kerst

'Presentatie van de
Heer in de temper
LEIDEN - "Het feest neemt iets van
Kerstmis aan dat al een tijd ach-
ter ons ligt, maar kijkt ook vooruit
naar de veertigdagentijd en Pasen.
Dat vind ik er zo mooi aan." Aan het
woord is pastoor Jeroen Smith, die
dit jaar de Maria-Lichtmis zal vieren
in de Heilige Lodewijkkerk. Kenmer-
kend aan het feest is de lichtproces-
sie met gewijde kaarsen, die de men-
sen na de mis mee naar huis nemen.
"Dat maakt deze mis en het feest ook
geliefd."
Maria-Lichtmis is een naam die in
de volksmond ontstaan is maar nu
overalgebruikt wordt. De dagwaar-
op het gevierd wordt, twee februa-
ri, is eigenlijk de dag dat het kindje
Jezus in de tempel gepresenteerd
werd. Het was een joods gebruik
dit veertig dagen na de geboorte
van het eerstgeboren kind te doen.
Daarom is de eigenlijke naam 'Pre-
sentatie van de Heer in de tempel'.
"Het feest wordt vanaf ergens in de
vierde of vijfde eeuw gevierd", legt
Smith uit, "en is in die lange tijd
ook veranderd." De tempel waar ring lopen ook de kinderen met de
Jezus gepresenteerd werd wordt in kaarsen, het doet terugdenken aan
het Christendom gesymboliseerd de decemberdagen die alweer een
door de kerk, de kaarsen in de pro- tijdje achter ons liggen. Kerst duur-
cessie om Christus als het 'licht van de tot de jaren zestig officieel tot
de wereld' te symbohseren. "Maria aan Maria-Lichtmis; zostonden ook
was er natuurlijk ook bij in de de kerststalletjes en de kerstboom
tempel. Zo hebben die belangrijke tot twee februari. "Dat is wel een
elementen: Maria, het licht en de beetje lang", beaamt Smith, "maar
mis, in de naam Maria-Lichtmis nuvindenmensendekersttijdtoch
geresulteerd." ook wel kort en is de gelijkenis wel-

kom."
Verder is de symboliek van het
feest voor Smith erg belangrijk,
het benadrukken van het licht in

Aanstaande twee februari is de Maria
Lichtmis in de Lodewijkkerk (Foto:
pr).

ring de nadruk op zal leggen. Dat
maakt het voor mij een heel mooi
feest".•
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Lodewijkkerk
Aanstaande twee februari is de vie
ring in de Lodewijkkerk, iets waar
Smith en de parochianen van harte tegenstelling tot de donkerte: "Het
naar uitkijken. Wat er nu zo bijzon- feest wordt al eeuwen gevierd maar
der aan het feest is? Smith hoeft is altijd actueel. Er is in de wereld
daar niet lang over na te denken: veel waar mensen zich zorgen over
"Ik zie dat de bezoekers aangetrok- maken, veel donkerte, veel angst,
ken worden door het karakter van Met de Maria-Lichtmis benadruk-
de mis zelf, dat lijkt op kerst, maar ken we het licht en de hoop van
ook waar het voor staat." In de vie- Gods liefde, waar ik ook in de vie-
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