
Hoevelaken, 4 januari 2015       Erik Idema 

Jesaja 60:1-6 / Matteüs 2:1-12 

Gemeente van onze Heer, 

Loopt u even mee? 

Er ligt een kind in een kribbe, en het is de bedoeling dat u daardoor in beweging komt. 

Dit is geen kind waar u vanzelf al bij in de buurt bent, u moet een stukje lopen. 

 

Waar we vertrekken? 

In het Oosten natuurlijk, dat is logisch. Iedereen komt altijd uit het Oosten, uit het land waar de zon 

voor het eerst is opgegaan.  

Het land van de tuin van Eden, dat was in het Oosten.  

We vertrekken in het Oosten, want dat is het land waar Abraham woonde toen hij een stem hoorde 

die hem op weg riep.  

We vertekken in het Oosten, want dat is de plek waar het Bijbelse boer zoekt vrouw-verhaal over 

Isaäk en Rebecca zich afspeelt. Vanuit het Oosten gaan we; Jakob, die later Israël genoemd werd, 

vluchtte er ooit naar toe. Jaren later nam hij in het oosten afscheid van zijn schoonvader Laban en 

ging overladen met geschenken zijn broer Esau tegemoet. 

 

Gaat u mee? 

Het is namelijk de bedoeling dat we in beweging komen, met dit verhaal.  

 

De evangelist Matteüs is zijn evangelie begonnen met de afstamming van Jezus. Zo begint het in 

hoofdstuk 1 vers 1: Jezus is een zoon van Abraham. Onthoud u dat even, want dat moeten we straks 

weten als we een eindje onderweg zijn. Jezus is een zoon van Abraham, maar dan net even anders. 

Er zijn veertien geslachten van Abraham tot David, dan veertien van David tot de ballingschap, en 

dan nog veertien tot... tot Jozef, die niet de vader van Jezus is maar kennelijk wel zijn afstamming 

bepaalt. U wordt in deze reis af en toe op het verkeerde been gezet, maar dat geeft niet. Ondanks 

deze kleine hinkstapsprong in de geslachtenlijst durft Matteüs toch te zeggen: ‘Jezus is een zoon van 

David, een zoon van Abraham.’ 

 

In het Oosten dus, daar beginnen we. 

Net als de drie koningen, zult u denken. Dat klopt, behalve dan dat het geen koningen zijn en dat ze 

niet met zijn drieën zijn. Matteüs heeft het over ‘magoi’,  in onze vertaling vertaald met ‘magiërs’. 

Dat klinkt misschien wat magischer, wat toverachtiger dan zou moeten. In oude oosterse culturen 

duidt het woord op een wijze of een priester. Hoeveel van die wijzen er precies waren vertelt 

Matteüs niet, wel dat ze drie geschenken bij zich hadden.  

 

We moeten naar de kribbe toe, en dat moet vanuit het Oosten. Daar begint altijd alles. 



 

Loopt u mee? 

We lopen wel achter die magoi van Matteüs aan.  

Ik bedoel dat groepje mannen daar, die zes kerels met hun geschenken. Of zijn het er zeven? Dat 

weet ik niet helemaal zeker. 

Hoe ik weet dat het er zes of zeven zijn? 

Dat weet ik natuurlijk niet echt, maar ik weet wel met hoeveel ze waren toen ze naar het oosten 

toegingen. Daar hebben ze namelijk niet altijd gewoond... 

 

Jezus is een zoon van Abraham, zegt Matteüs. 

Net als Isaäk en Ismaël. 

Én net als de zes zonen  van Abraham en zijn bijvrouw Ketura, ‘wierook’ betekent die naam.  

Die zoons mochten niet delen in de erfenis van Isaäk.  

En dus vertelt Genesis 25:6: 

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, Kedem, ver bij zijn zoon Isaäk 

vandaan. 

Met geschenken naar het oosten.  

De zes zonen van Ketura, mevrouw Wierook, werden met geschenken naar het Oosten gestuurd. 

Was het een oprotpremie? Zwijggeld? Een afkoopsom voor de erfenis? Een voorschot op de 

alimentatie?  

 

Ze moesten het ermee doen, die zes zonen van mevrouw Wierook. En waarschijnlijk Ismaël, de zoon 

van Hagar, ook; het gaat immers om zonen van zijn bijvrouwen (meervoud). De Bijbel vertelt over de 

bijvrouwen Ketura en Hagar, dus zou ook Ismaël met een geschenk naar het Oosten moeten zijn 

gegaan. Het merkwaardige is alleen dat Ismaël een hoofdstuk later nog samen met Isaäk bij het graf 

van zijn vader staat, maar de wegen des Heren zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk. 

 

Duidelijk is in ieder geval, dat die zes zoons van Abraham niet deelden in de erfenis van Isaäk. Het 

verhaal gaat na Abraham verder als een familie-epos, met Isaäks zoon Jakob en diens twaalf zonen 

die de stammen van Israël zullen vormen. 

En die zes zonen van Abraham en mevrouw Wierook? Nooit meer wat van gehoord, die zijn naar het 

oosten gegaan met hun geschenken. Zij doen niet meer mee in het verhaal van God en zijn mensen. 

Hoewel... 

 

We lazen uit de profetie van Jesaja over een licht dat opging. (U weet aan welke kant dat doorgaans 

gebeurt...) Volken zullen toestromen naar Jeruzalem, zegt Jesaja, en ze zullen geschenken 

meenemen. Uit Midjan komen ze, en Efa en Seba. ‘Midjan’, zegt u? Toevallig. Zo heet een van die 

zonen van mevrouw Wierook ook. En Efa? Zo heet de zoon van Midjan, de kleinzoon van Ketura. 



Seba? Ook een kleinzoon van Ketura. Dus die nemen geschenken mee uit het oosten, volgens 

Jesaja... 

 

Zeven zonen van Abraham waren van het toneel  verdwenen, alleen Isaäk bleef over. De anderen 

werden heengezonden, weg uit deze familiegeschiedenis, weg uit dit verhaal.  

Zij kwamen in het verhaal van God-en-mensen niet meer voor. Zij hadden blijkbaar niks met God, en 

God niet met hen. Ze waren losgeraakt van Abraham en zijn geloof. Van huis uit nog wel wat 

meegekregen hoor: een handvol geschenken, wat mooie verhalen, een herinnering aan het geloof 

van hun vader. Maar daarmee waren ze aan de horizon verdwenen. 

 

Ze komen terug, zegt Matteüs. De familie Wierook komt wierook brengen bij het kind. Bij dit kind dat 

zij herkennen als hun broer. Hij is toch een zoon van Abraham, hoofdstuk 1 vers 1? Nou, dat zijn zij 

ook. Nog altijd. Zoiets verandert namelijk niet. 

 

Je kunt in dit verhaal twee dingen doen: in beweging komen of stil blijven zitten. Dat wordt op een 

bijna karikaturale manier duidelijk gemaakt. Want tegenover de wijzen uit het oosten staan de 

geleerden uit Jeruzalem. Stelt u zich eens voor, dat u schriftgeleerde in Jeruzalem bent. U kent de 

verhalen uit de Bijbel, u kent het grote wonderlijke geheim van de Messias die zal komen. De 

gezalfde, de mens die zal ‘ruiken’ naar God, de mens die licht zal brengen in de nacht. Al eeuwenlang 

wordt hij verwacht, er wordt reikhalzend uitgekeken naar zijn komst. U weet dat allemaal. En dan 

komt er op een dag een stel mensen  vertellen dat het moment daar is. Zijn ster is gezien, alles wordt 

anders! Maar waar is het kind precies? ‘O, dat is makkelijk,’ zeggen de schriftgeleerden. ‘In Betlehem 

natuurlijk. Dat is hier de straat uit en dan drie keer links. Daag!’ En dan blijven ze zelf in Jeruzalem! Ze 

wuiven de wijzen bedachtzaam en geleerd na bij hun zoektocht naar de langverwachte Messias, het 

komt geen moment in ze op om zelf eens te gaan kijken. 

 

Er zijn twee rollen in dit verhaal. De schriftgeleerden die blijven zitten waar ze zitten, en de verloren 

zonen uit het oosten die op weg zijn.  

U moet echt even in beweging komen.  

We moeten naar het oosten, naar een nieuw begin. En dan op weg gaan. 

 

Wie weet wie je dan onderweg tegenkomt. Misschien kom je mensen tegen, van wie je dacht dat ze 

al lang niet meer meededen in dit verhaal. Mensen van wie je dacht dat ze het geloof de rug hadden 

toegekeerd. Het kunnen onbekenden zijn, zonderlinge oosterlingen. Maar het kan ook zijn dat je daar 

je eigen familie tegenkomt, je eigen broeders en zusters, je eigen kinderen misschien. Lang geleden 

heb je moeten concluderen dat ze jouw geloof niet meer delen. Ja, een handvol mooie verhalen en 

herinneringen hebben ze wel meegenomen hoor, als geschenken die ze van huis uit meekregen, 



maar ‘ze doen er niks meer mee.’ Ze komen ook nooit meer in de kerk, ze bidden niet, ze geven hun 

eigen kinderen niks meer mee. 

Wie dat meemaakt, kan twee dingen doen. Je kunt naast je zorgvuldig onderhouden tempel blijven 

zitten, een beetje bladeren in de oude verhalen, mopperend dat er nooit eens wat gebeurt.  

  

Weet u wat het was met die schriftgeleerden? Die gaven wel antwoorden, maar stelden zelf geen 

vragen.  Ze kenden de oude verhalen wel, maar zagen niet dat er een nieuw verhaal begon.  

Je kunt jezelf opstellen als hoeder van traditie en waarheid, maar je kunt ook vragen stellen. ‘Hebben 

jullie een ster gezien? Geloof je daar dan in?’ Als die schriftgeleerden dat gevraagd hadden, hadden 

de zoons van Abraham misschien wel verteld over hun verre voorvader. Hoe hij naar de sterren keek 

en de stem van God hoorde. Hoe God hem een zoon beloofde, een toekomst.  

 

Misschien moeten wij dat ook meer proberen. We kunnen in ons eigen Jeruzalem blijven zitten, met 

passende Bijbelteksten voorop de tong. We kunnen teleurgesteld zijn als anderen niet meer delen in 

het geloof dat wij van huis uit hebben meegekregen. We kunnen mopperen over ‘geloof op zijn 

retour’, secularisatie en vergrijzing. Maar in plaats van antwoorden aan te dragen en in de verte te 

wijzen, kunnen we ook eens wat meer vragen stellen. ‘Waar laat jij je eigenlijk door leiden in je 

leven? Wat is voor jou richtinggevend?’ Wie dat durft te vragen, wordt misschien even uit balans 

gebracht. Want misschien ontdek je wel, dat het heilige niet in Jeruzalem ontstaat, maar in een 

afzichtelijk stalletje in Betlehem. Niet in die prachtige tempel waar je zo aan gehecht bent, maar in 

een of ander alternatief hok. Nou, dachten de schriftgeleerden, het zal onze tijd wel duren.  

 

Als kerk kunnen we in 2015 twee dingen doen. We kunnen doen alsof er niets verandert, lekker in 

ons eigen vertrouwde, bijna familiaire kringetje. Van Isaäk naar Jakob naar Juda en dan nog een tijdje 

zo door... Af en toe kunnen we nog eens denken aan die verloren zonen en dochters die de traditie 

de rug toe hebben gekeerd.  

 

Maar we kunnen ze ook achterna lopen. Misschien moeten we niet klagen over kerkverlating, maar 

af en toe zelf even de kerk verlaten. Even weg uit onze vertrouwde verhalen en rituelen, zoekend 

naar een nieuw begin. We kunnen vragen stellen, open staan voor wat nieuw voor ons is. Niet dat 

alles helemaal anders moet hoor, veel schatten van vroeger worden nog altijd als kostbaarheden 

meegedragen. Maar we moeten ook openstaan voor de wegen die een ander ons wijst. Anders 

komen er nooit, in dat stalletje, bij dat geheim van God-met-ons. Het kan echt, dat een licht gaat 

stralen in de nacht. Maar wie het wil zien, moet in beweging komen. Laat dat ons vergezicht zijn voor 

het nieuwe jaar, een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden. Een jaar als een wenkend licht in de 

verte. 

 

Amen.  


