
Fonteinkerk, 7 januari 2018 

Lezingen: Jesaja 60:1-6 en Mattheüs 2:1-12 

 

Op het eerste gezicht lijken de beide lezingen van vandaag rechtstreeks in elkaars verlengde te 

liggen; ze leggen elkaar uit en versterken elkaar. Maar als je wat beter kijkt, zie je een groot, 

schokkend verschil. Jesaja (of, beter gezegd: een onbekende profeet die ná de  Babylonische 

ballingschap zijn dromen en de woorden van God doorgaf in de traditie van de ruim twee 

eeuwen éérder levende Jesaja) voorziet een schitterende toekomst voor Jeruzalem. In het duis-

ter van de tijden zal een licht opgaan over de stad: het licht van God Zélf. Volken en koningen 

van over de hele wereld zullen dat licht zien en erdoor aangetrokken worden: “Ze stromen in 
drommen naar je toe.” En al die volken nemen hun rijkdommen mee: wierook en goud, een 

vloed van kamelen, schapen en geiten, enzovoort. Er zullen zóveel mensen naar Jeruzalem 

stromen dat de poorten niet meer dicht kunnen. De tempel wordt het middelpunt van de aarde, 

omdat de hele wereld het gezag en de waarheid van God erkent. 

 

Vergeleken met dit machtige visioen is het verhaal van Mattheüs eigenlijk een afknapper, een 

bittere teleurstelling. Een paar “magiërs” (waarschijnlijk sterrenwichelaars, mannen die het 

leven vanuit de sterren probeerden te verklaren) komen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, 

omdat ze één bijzondere ster hebben gezien. De latere kerk maakte er koningen op kamelen 

van, ongetwijfeld onder invloed van Jesaja’s profetie. Hun aantal werd op drie gesteld, waar-
schijnlijk vanwege de geschenken: goud, wierook en mirre. Ergens in de achtste eeuw kregen 

ze ook nog namen: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar Mattheüs vertelt daar helemaal niets 

over; die houdt het bij ‘n onbekend aantal “magiërs”. Het zijn in elk geval niet de “drommen” 
die Jesaja voorzag, en het is ook niet de wereldwijde, eeuwige vrede die hij verderop in dit 

hoofdstuk voorspelt. Daar komt nog bij: het land waarbinnen zich deze geschiedenis afspeelt, 

is er helemaal niet blij mee! Koning Herodes schrikt ervan, en heel Jeruzalem schrikt met hem 

mee. En al die schriftgeleerden die de zaak onderzoeken en het uitkomen van een voorspelling 

constateren, gaan niet opgetogen met de wijzen mee, maar blijven thuis! Uit onverschillig-

heid, uit angst? Wil niemand de boze Herodes nóg bozer maken?  In elk geval voorzag Jesaja 

iets dat niet onopgemerkt kon blijven: een hemel en aarde schokkende gebeurtenis die volke-

ren en koningen, en zelfs een hele wereld in beweging zou zetten. Bij Mattheüs beweegt er 

niets, behalve dan die wijzen uit het Oosten, dat groepje sterrenwichelaars… 

 

Ik vermoed dat we het vandaag nog altijd graag zó zouden willen zien: een gebeurtenis, een 

geboorte die de hele wereld op zijn kop zet. Maar wij leven in een tijd waarin de kerken, en 

daarmee ook het geloof in Jezus, steeds meer in betekenis afnemen. Wat daarin geloofd wordt 

en gehoopt, vindt minder en minder weerklank in de samenleving van vandaag. Het christen-

dom mag buiten Europa nog steeds groeien, maar dat gaat binnen Europa allang niet meer op. 

Nu hóéven wij deze situatie niet te betreuren. Je zou het zelfs als nieuwe kans kunnen zien, als 

iets wat de kerk eigenlijk altijd al had moeten zijn: een kerk in de marge van de samenleving 

en ook innig verbonden met het marginale. Maar wat moeten we dan met zo’n visioen waarin 

zo nadrukkelijk de deuren naar buiten worden opengezet? Het verschijnen van Gods licht is 

uitdrukkelijk voor de hele wereld, voor ALLE mensen bedoeld. We bevinden ons in de tijd 

van Epifanie, de verschijning van God in ons midden. Maar als de hemel slechts één sterretje 

laat zien, en er geen beweging rondom koningen en volkeren te bespeuren valt, waar is dan de 

aanwezigheid van God in ons midden te vinden? 

 

Hoe gaan wij om met deze teleurstelling? Ik kijk om mij heen en zie dat dat onweerstaanbare 

licht nog steeds niet over Jeruzalem is opgegaan. Ik heb in de afgelopen weken weer de jaar-

overzichten bekeken, en daarin gezocht naar tekens van Gods aanwezigheid in ons midden. 



Maar in de jaaroverzichten ontrolt zich een andere geschiedenis, een ander verhaal. Nog altijd   

leven wij eerder in de dagen van Herodes dan in dagen van vrede en licht. Dat is ook duidelijk 

in het verhaal van Mattheüs: Herodes speelt de hoofdrol. Het zijn zijn dagen. Heel het verhaal 

van de geboorte wordt overschaduwd door de gruwelijke terreurdaad die nog volgen zal, als 

in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger zullen worden ver-

moord. Dát verhaal is dominant, tot in onze dagen toe. Dát verhaal wordt nog altijd verteld in 

kranten en nieuwsberichten, en de hemel staat daar grijs en grauw en onverschillig boven. 

Waar verschijnt de Heer in ons midden? Waar gaat ons het licht op? 

 

Maar ergens in dat gesloten universum is iets verschoven. Er is iets, hoe klein ook, gewijzigd. 

Een paar sterrenkijkers zijn op zoek gegaan. Er is hun een licht opgegaan. Iets heeft hun uni-

versum doorkruist, open gebroken. Het licht leidt hen uiteindelijk niet naar Jeruzalem, naar 

het centrum van de macht, maar naar een plaats in de marge: Bethlehem, Huis van brood, de 

plaats van herders. Geboorteplaats van een koning die over zijn volk herderen zal. 

Misschien werden die magiërs dáárom wel (met name in de protestantse traditie) “wijzen” 
genoemd. Ze waren niet wijs vanwege hun magische kennis of hun astrologische deskundig-

heid, maar vanwege hun moed om anders dan anderen naar de wereld te kijken. Ze lieten zich 

door een onopvallende ster in beweging zetten. Ze gaven hun nieuwsgierigheid niet op toen ze 

ontdekten dat ze niet in het centrum van de macht moesten zijn. Ze gaven hun geschenken aan 

een kind dat in alle eenvoud, in de marge was geboren. En ze zetten Herodes, de eigenlijke 

koning voor schut door zich te onttrekken aan zijn machtsspel. Wijs zijn zij óók omdat zij als 

enigen werkelijk luisteren naar de woorden van de profeten. Wijzen zijn mensen die weten 

wat wérkelijk belangrijk is. 

 

Het verhaal van de wijzen roept ons op om zelf wijs te worden, om te kijken met andere, 

nieuwe ogen. Wij moeten het wagen met kleine tekens van Gods aanwezigheid; tekenen van 

terzijde. Dat kind waarvoor magiërs neerknielen in een uithoek van het universum, in dat 

stadje van herders, dat is – in de loop van de wereldgeschiedenis en de grote dingen – niets. 

En toch is het voor de gemeente alles. Want wat ons in diepe duisternis ter ore komt, is geen 

ander teken dan deze mens om mee te leven. Dan deze God die onze broeder is en zo de 

wereld tot nieuwe aarde maken zal. Dat moet ons de moed geven om dóór te gaan met zingen, 

bidden, geloven en het doorvertellen van het verhaal. Dat moet ons ook de moed geven om in 

de onverschillige samenleving van vandaag contact te blijven zoeken met de wereld om ons 

heen. Want mensen blijven op zoek naar licht, hoop, warmte, saamhorigheid en zin. Wat 

kunnen we van elkaar leren, wat kunnen we voor elkaar betekenen? 

En dan luister ik nog één keer naar de woorden van Jesaja. Op het eerste gezicht lijkt het alsof 

hij een grootse en meeslepende geschiedenis beschrijft. Maar ook Jesaja zegt: “Open je ogen, 
kijk om je heen…” Deze geschiedenis is pas te zien voor wie zijn ogen wil openen. Onze 

werkelijkheid báádt niet overdadig in het licht. Als je niet goed kijkt, zie je vooral duisternis. 

Maar wie het eenmaal gezien hééft, kan niet meer terug. De dichter Lenze Bouwers zegt: 

 

Door als een dwaze wijze te geloven 

ga je op weg, volg je een hemels licht, 

terwijl je toch beide benen gericht 

verbonden houdt op aarde en daarboven 

je hart een antwoord zoekt. Een blind gezicht 

ziet méér dan een verrekijker en doven 

horen meer dan de nieuwslezer bericht? 

Alleen als dwaze wijze te geloven, 

verstand diep kopje onder, vernieuwd boven 



komen, het wonder wonder laten; gewicht 

aan goud, parfum en olie – om te loven –  
schenken het kind dat eeuwig vrede sticht; 

door als een dwaze wijze te geloven. 

 


