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Zondag 5 januari 2014

  

Epifanie

  

 

  

Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-6

  

 

  

Lied: “Geef, Heer, de koning uwe rechten”: lied 72, 1 en 5 (t. Jan Willem Schulte Nordholt, m.
Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551)

  

 

  

Evangelie: Matteüs 2,1-12
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Lied: “Als een ster in lichte luister”: lied 501 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)

  

 

  

Uitleg en verkondiging

  

 

  

Het licht van Epifanie schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.

  

We krijgen vandaag een bouwpakketje. Het is een kap die je om een kaarsje heen zet. Van
Kerk in Actie. Het is eigenlijk bedoeld voor mensen van de werkgroep zending, werelddiaconaat
en ontwikkelingssamenwerking – ofwel ZWO. Maar we hebben een goede voorzitter van de
kerkenraad. Hij legde aan de medewerkster van KiA uit hoe het zit. Dat we als gemeenteleden
allemaal KiA een warm hart toedragen. En dat de kaarsenhouder een mooi teken zou zijn, juist
met Epifanie. De medewerkster was om. Ze stuurde ons 150 exemplaren. Voor ieder van ons
één.

  

Kijk, dit is het. Met een lichtje erin zie je de tekst goed: ‘het licht is ons voorgegaan en straalt als
een lopend vuur’. Lied 285. Vandaar dat we dat hebben geoefend.

  

 

  

Een lantaarntje voor een licht. Zodat we het de wereld in kunnen dragen. Net zoals we dat doen
met de zegen: die dragen we ook met ons mee. Om een ander tot zegen te zijn. Zo hoopt KiA
“dat dit lichtje uitgroeit tot een groter spoor van licht voor onze medemensen”.
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Een licht om ons door te laten leiden. Zoals de magiërs zich lieten leiden door een licht. Ze
volgen een ster, horen we. Wonderlijk. Dat sterrengeloof, die sterrenwichelarij – van dit soort
wijsheid moet de bijbel meestal niet veel hebben. Maar niets menselijks is de Bijbelverhalen
vreemd. Matteüs erkent hoe mensen zijn. En spreekt daar geen oordeel over uit. Er zijn er die
geloven dat hun lot in de sterren geschreven staat. En nog steeds is dat zo. Veel mensen
raadplegen hun horoscoop. Sommigen doen dat zelfs voordat ze de deur uit gaan. Eerst de
horoscoop lezen. En dan pas kiezen of je naar dat feest gaat of toch maar beter thuis kunt
blijven…

  

Het tekent onze behoefte aan zekerheid. Wat we al niet doen om te weten hoe het zit, met het
leven.

  

 

  

Hoeveel begrip ook voor die menselijke behoefte – Matteüs laat het hier niet bij. Het échte licht,
zegt hij, is niet de ster. Of wat dan ook aan het firmament. Voor het echte licht moeten de
magiërs in Jeruzalem zijn. Dat wil zeggen, ze moeten naar de tempel: naar het woord van God.
Het echte licht, dat zie je pas als je de Schrift openslaat. Want hoe ver de ster je ook kan
brengen, je weet pas je juiste koers als je de bijbel opent. En die wijst de magiërs naar
Betlehem.

  

 

  

Niet bij koning Herodes in Jeruzalem moeten ze zijn – maar in het onbekende Betlehem.

  

Matteüs haalt hier een grapje uit. Hij vertelt dit verhaal niet voor niets. Matteüs sluit aan bij de
actualiteit van zijn dagen.

  

Want er was nog zo’n delegatie uit het Oosten. Tiridates was juist tot koning van Armenië
gekroond. Al snel ging hij op reis. Niet alleen natuurlijk. Zijn vrouw en zoons gingen mee. En
ook een grote stoet Perzische ruiters én Perzische magiërs. Hij reisde naar Rome. Negen
maanden waren ze onderweg.
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In Rome zetelde de échte vorst, keizer Nero, heerser over de hele toen bekende wereld.
Tiridates knielde voor Nero neer. En Nero bekrachtigde de kroning van Tiridates, midden op het
Forum.

  

Na een tijdje keerde Tiridates terug naar zijn land. En de geschiedschrijvers vermelden ook
nog: hij keerde niet langs dezelfde weg terug als waarlangs hij gekomen was.

  

 

  

Enkele jaren later schrijft Matteüs zijn evangelie. Met ook een verhaal over een delegatie uit het
Oosten. Maar die komt geen eer bewijzen aan de Romeinenvriend Herodes. De heersende
macht wordt juist te kijk gezet. De delegatie zoekt de échte ‘koning der Joden’ op. Een koning,
aangewezen door de Schrift; een die geen hermelijn en geen kroon draagt (lies 521). Die mens
zal zijn met de mensen. Een kind voor ons geboren, een mens die sterven moet (lied 494). Die
niets heeft met macht en prestige, met heersen en regeren. Maar die in alles wat hij is en wat hij
doet ons zal voorgaan als een licht en zal stralen als een lopend vuur (lied 285).

  

 

  

Maar dit alles is voor de magiërs nog volslagen onbekend. Zij volgen het licht van de Schrift,
geholpen door het licht van een ster. Ze gaan ervoor. Ze vertrouwen erop. En dat geeft hen iets
mysterieus. Ja, iets van de betoverende kracht van een sprookje. Want ze zoeken een koning –
maar op de plek waar ze hem verwachten, daar is hij niet. Toch houden ze vol. En tenslotte
vinden ze hem. Ze vinden een kind en zijn moeder. En ze knielen neer en geven hem hun
geschenken.

  

 

  

Kijk wat zij doen, zegt Matteüs. Ze gaan een ongebaand pad. Ze doen eigenlijk iets
ondenkbaars: een koning erkennen die volgens gangbare normen totaal geen koning is. Ze
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durven voor het nieuwe open te staan. Ze zien het wonder – doordat ze met andere ogen
kijken. Ogen die door de Schrift zijn geopend. Ze herkennen hoe het bijzondere kan verschijnen
in het alledaagse. Ze herkennen hoe God aanwezig is in onze wereld.

  

 

  

Zo probeert Matteüs ons op het juiste spoor te zetten. Het spoor dat soms een heel andere kant
op gaat dan je zou verwachten. Dat een verrassende richting neemt. Een spoor, ook voor ons.

  

Want er is nog een reden waarom die magiërs uit het Oosten komen. Een die opnieuw in de
Schrift gezocht moet worden. Ver terug: in Genesis.

  

Daar komt Abraham aan het eind van zijn leven. Hij heeft inmiddels zes zoons gekregen bij
Ketura. Hen stuurt hij met geschenken weg: naar het Oosten. (Gen. 25,5-6)

  

Deze zoons van Abraham laat Matteüs uit het Oosten terugkeren. Ze komen thuis in het land
van de belofte. Het heeft lang geduurd, dat wel, maar nu doen ze weer mee. Ze komen naar
Sion, naar Jeruzalem, zoals Matteüs al weet uit de profetie van Jesaja: “Volken laten zich leiden
door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.” Het licht, dat is het licht van
Jeruzalem: het licht van de plek waar het onderricht plaatsvindt. Het onderricht van de Torah,
de profeten en de geschriften.

  

 

  

Zo brengt Matteüs alles bij elkaar. Zo brengt hij ‘Jeruzalem en de volken’ samen. Hij schrijft
veelzeggend in de eerste zin van zijn evangelie: “Overzicht van de afstamming van Jezus
Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” In Jezus worden alle zonen van Abraham weer
verenigd. We mogen meedoen, ieder op onze eigen wijs. Ook als dat betekent dat onze weg
ons in eerste instantie door sterren gewezen wordt. Of door welk lichtend voorbeeld ook maar.
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Tenslotte keren de magiërs terug naar huis. Met het nieuwe licht, dat hen is opgegaan.

  

Maar ze gaan niet via Jeruzalem. Daar zijn ze op de heenweg al geweest. Daar hebben ze
geleerd wat de Schriften zeggen. Daar hebben ze leren zien.

  

Terug gaan ze langs andere velden en wegen. Want het licht mag niet doven in reeds
platgetreden paden. Die andere wegen zijn wereldwijd geworden: via Athene, via Rome, via
Azië, via Afrika of via Latijns-Amerika, of via welke weg dan ook. Al die wegen leiden niet náár
Rome, maar zij beginnen wel alle in Jeruzalem.

  

 

  

Zo gaan ook onze wegen. Ook wij komen via Jeruzalem en keren langs een andere weg terug.
Niet afkeren - terugkeren. Daar gaat het om. De familie leeft verspreid, maar blijft wel familie.
En er zijn vele wegen die we kunnen gaan, in de wereldwijde veelzijdigheid van de ruimte van
de Geest.

  

De schatten, verborgen in de Bijbelverhalen, dragen wij met ons mee. En stukje bij beetje leren
we ze verstaan. Ook het komende jaar weer. Vaak zal het dit kind zijn, ons geboren, dat ze voor
ons toegankelijk maakt – hij, het licht dat ons is voorgegaan en dat straalt als een lopend vuur;
dat ons de weg wijst hoe wij in vrede kunnen gaan. (lied 285)
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Lied: “Vanwaar zijt Gij gekomen”: lied 494 (t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius)
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