
Fonteinkerk, 6 januari 2019 
Lezingen: Jesaja 60:1-6 en Mattheüs 2:1-12 
 
Er zijn van die onderzoeksbureaus die zo nu en dan de straat opgaan, om eens te peilen wat 
Nederlanders nog snappen van de kerkelijke feesten. En dan blijkt telkens weer, dat steeds 
minder mensen nog weten waar het over gaat. Zelfs van het kerstfeest is de betekenis voor een 
groeiende groep van mensen onduidelijk geworden; velen blijven steken bij de kerstboom, de 
kerstcadeaus en het kerstdiner. Soms zijn de antwoorden verrassend: over de Hemelvaartsdag 
zei iemand eens: “Op Hemelvaart ging Jezus naar de hemel, en op Pinksteren kwam Hij daar 
aan…” En over de Drieëenheidszondag zei een ander: “Is dat niet het feest van de Vader, de 
Zoon en de Kleinzoon?” Antwoorden die in een oudejaarsconference niet zouden misstaan.  
Ondanks dit toenemende gebrek aan feitenkennis geloof ik toch dat een meerderheid van de 
mensen, gevraagd naar het grootste en belangrijkste kerkelijke feest, meteen zou zeggen: “Dat 
is het kerstfeest!” Ook de meerderheid van de Nederlandse kerkgangers zou volgens mij 
zeggen dat het kerstfeest hèt feest van de kerk is. En natuurlijk klopt dat niet. Het hoofdfeest 
van de kerk (dat geldt voor alle kerken over de hele wereld) is en blijft het paasfeest, het feest 
van de overwinning op de dood. De zondag werd voor de christenen de belangrijkste dag van 
de week, omdat hij gold als de opstandingsdag, de dag waarop Jezus lijden en dood achter 
zich liet. Pasen staat centraal in het christelijke geloof, méér dan Kerstmis. Bovendien heeft 
het kerstfeest geen oude papieren; pas in het jaar 335 werd in Rome voor de eerste maal het 
kerstfeest gevierd, toen de viering van Pasen al een eeuwenoud gebruik was. Het is eigenlijk 
een “nakomertje”, dat kerstfeest. 
 
Er bestaat een feest dat ook in de winter wordt gevierd (op 6 januari), en dat véél ouder is dan 
het kerstfeest. Ik bedoel het feest van Epifanie. In de kerken van het Oosten (denk aan de 
Grieks- of Russisch-Orthodoxe kerken) is dit feest nog altijd veel belangrijker dan Kerstmis. 
Epifanie betekent letterlijk “verschijning”; het is het feest van de openlijke verschijning van 
Christus onder de mensen. Dat wordt herdacht aan de hand van drie bekende Bijbelverhalen: 
ten eerste de aanbidding van het kind Jezus door de wijzen uit het Oosten (wat betekent: de 
verschijning van Jezus is voor alle volkeren en alle mensen van belang). Ten tweede de doop 
van Jezus in de Jordaan (wat betekent: Jezus verschijnt als de graankorrel die sterven moet om 
vrucht te kunnen dragen; Hij zal ondergaan maar herrijzen). En ten derde het verhaal van de 
bruiloft te Kana (wat betekent: Jezus verschijnt om de feestvreugde onder de mensen weer 
nieuw leven in te blazen). Met enig recht kun je stellen dat Epifanie ons de zin van het 
kerstfeest duidelijk maakt. Kerstmis verkondigt ons de geboorte van Jezus. Epifanie vraagt: 
“Maar wie is nou deze Jezus? Wat gaat Hij doen, wat is het doel van zijn komst?”  
 
Ook de profeet Jesaja ziet een verschijning. In het duister van de tijden zal er een licht opgaan 
over de stad Jeruzalem: 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 gesloten kunnen worden. De tempel wordt het middelpunt van de aarde. 
We hoorden de evangelist Mattheüs een andere profeet citeren: Micha. Micha ziet uit het 
kleine stadje Bethlehem een verlosser komen die de hele wereld verovert: “Hij zal heersen tot 
aan de einden der aarde.” Deze verlosser brengt een wereldwijde vrede, zodat de mensen 
veilig kunnen wonen en leven. 
 
Mattheüs, die voor een Joods publiek schreef, deed zijn uiterste best om de geboorte van 
Jezus te omschrijven als de vervulling van oude profetieën. Maar vergeleken met deze oude,  



machtige visioenen is het verhaal van Mattheüs een bittere teleurstelling. Waar zijn nu die 
volkeren die in drommen naar Jeruzalem zouden komen, waar blijven de koningen van die 
volken? Waar is de beloofde vloed van koninklijke geschenken? 
 
Een paar “magiërs” komen vanuit het Oosten naar Jeruzalem, omdat ze één bijzondere ster 
hebben gezien. Waren het sterrenwichelaars, astrologen, horoscooptrekkers? Er is een uitleg 
die zegt dat het om de zonen van Abraham gaat, dat wil zeggen: de nakomelingen van deze 
zonen. In Genesis 25 lezen we dat Abraham sterft, en dan begraven wordt door zijn zonen 
Ismaël en Isaäk. Maar vóór zijn dood heeft Abraham al zijn eigen testament uitgevoerd. We 
lezen dan: “Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaäk. De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij 
nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten…” Al 
deze zonen verdwijnen dus uit de heilsgeschiedenis, die in Isaäk wordt voorgezet. Maar als 
dan eeuwen later Jezus wordt geboren, die Mattheüs in het eerste vers van zijn evangelie 
“zoon van David, zoon van Abraham” noemt, keren deze “verloren zonen” van Abraham uit 
het oosten terug om hun “broeder” te erkennen als “DE” zoon van Abraham. Ze hebben het in 
de sterren gelezen, en hun sterrenwichelarij wordt deze keer bevestigd door een studie van de 
profeten, van de schriften. De “magiërs” zijn volgens deze uitleg nakomelingen van de zonen 
van Abraham. Ze hebben hun onderlinge haat en nijd overwonnen, en komen nu eensgezind 
hun koning en broeder aanbidden. De latere kerk maakte er koningen op kamelen van, vast en 
zeker onder invloed van Jesaja’s profetie. Hun aantal werd op drie gesteld, waarschijnlijk van-
wege de drie 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 een onbekend aantal “magiërs”. Het zijn in elk geval niet de “drommen” die 
Jesaja voorzag, en het is nog lang niet de wereldwijde vrede uit de droom van Micha. Zouden 
die oude profeten niet teleurgesteld hebben gereageerd, bij het horen van Mattheüs’ verhaal? 
Ik vermoed dat we het vandaag, meer of minder heimelijk, nog altijd graag zó zouden willen 
zien: een gebeurtenis, een geboorte die de hele wereld op zijn kop zet. Geen land, geen mens 
kan om dit Kind heen! Maar wij leven in een tijd waarin de kerken, en daarmee ook het geloof 
in Jezus, steeds meer in betekenis afnemen. En nog altijd is er van “Vrede op aarde” bitter 
weinig te merken. Nog steeds leven wij eerder in de dagen van Herodes dan in dagen van 
vrede en licht.  
 
Maar laten we eerlijk zijn: ook in het verhaal van Mattheüs speelt Herodes de hoofdrol. Het 
zijn zijn dagen. Heel het verhaal van de geboorte wordt overschaduwd door die gruwelijke 
terreurdaad die volgen zal, als in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar 
en jonger zullen worden vermoord. Dát verhaal is dominant, tot in onze dagen toe.  Wáár 
verschijnt dan de Heer in ons midden? Of anders: wat dóét zijn verschijning ertoe? 
Een paar sterrenkijkers zijn op zoek gegaan. Er is hun een licht opgegaan. Was het een ster, 
was het een stem? Blijkbaar niet meer dan een klein en makkelijk te weerspreken teken. Maar 
ze konden hun ogen niet afhouden van dat licht. Het licht leidt hen niet naar Jeruzalem, naar 
het paleis, het centrum van de macht, maar naar een kleine plaats in de marge: Bethlehem, 
Huis van brood, plaats van herders. De geboorteplaats van oudsher van een koning die over 
zijn volk herderen zal, als de lang verwachte zoon van David. 
 
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. Wijzen zijn mensen die weten 
wat wérkelijk belangrijk is. Ze kijken met nieuwe ogen naar deze wereld, naar dit Kind. 
Het verhaal van de wijzen roept ons op om zelf wijs te worden, om te leren kijken met andere, 
nieuwe ogen. Wij moeten ‘t wagen met kleine tekens van Gods aanwezigheid in ons midden; 
tekenen van terzijde. Zien we het, dat Kind waarvoor hemel en aarde doorvorsende magiërs 
uiteindelijk neerknielen in een uithoek van het universum, in Bethlehem, 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 is nog altijd de opdracht voor de kerk: luisteren en kijken, luisteren naar de 
schriften en kijken naar de wereld, kijken naar mensen en gebeurtenissen, naar de momenten 
waarop God in ons midden verschijnt. Daar hebben we telkens weer nieuwe ogen voor nodig.  
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 en om zich 
heen wil kijken. Ze is er maar je moet het wel willen zien. Onze werkelijkheid baadt niet, toen 
niet en nu niet, in een overdadig licht. Als je niet goed kijkt, zie je vooral de duisternis. Maar 
wie het eenmaal gezien heeft, kan niet meer terug. Dit licht zal niet meer doven; Hij is ons tot 
lichtbron in donkere nacht. 


