
verkondiging op Epifanie, 7 januari 2018 in Hoevelaken: Mt 2, Jes 60 
 

Elk nieuw jaar komen ze weer onze kerststal binnenwandelen, de drie magiërs uit het oosten, hun 
goud, wierook en mirre stevig onder de arm geklemd! Ze hebben een ster gezien en zijn op weg 
gegaan naar Jeruzalem. Ze komen uit Anatolië, staat er in het Grieks - uit het Oosten, daar waar de 
zon opgaat  en waar je het licht als eerste kunt zien. Maar als ze in Jeruzalem aankomen op hun 
kamelen weten ze daar van niets. Ster? Niets gezien. Licht? Een nieuwe koning geboren? Hier? 
Welnee.  
 
Het is alsof Jesaja zijn oude woorden in de oren van Herodes en al zijn overpriesters en 
schriftgeleerden van de gemeenteschap tettert:  
“Jeruzalem, open je ogen! Kijk om je heen! Je licht is gekomen! De glorie van God wordt over jou 
zichtbaar. Het duister bedekt wel de aarde en donkerheid de volken, maar over jou zal de Eeuwige 
opdagen. Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht. Allen lopen ze te hoop, gekomen voor jou! 
Open je ogen!" 
Maar noch de wijzen, de aankondigers, de bodes van het Goddelijke licht, noch de woorden van de 
profeet Jesaja maken enige vreugde los in Jeruzalem. Integendeel. Het licht brengt een 
onaangename schok teweeg. “Het schijnt dat u in Bethlehem moet zijn, daar zal volgens de Schriften 
de Christus worden geboren”, laat Herodes koeltjes weten. Maar hij zelf vindt de geboorte van de 
Messias vooralsnog niet de moeite waard om in de benen te komen. Dus gaan de wijzen verder. God 
stuurt de gids opnieuw met ze mee, om hen vanuit de hemel de weg te wijzen naar het gehucht 
Bethlehem.  
 
En wij lopen verwachtingsvol met ze mee.  
Hopelijk lopen we mee. Tenzij ons met kerst nog geen enkel licht is opgegaan over God of over 
onszelf of over de wereld.  
Op het moment dat ze aankomen bij Jozef, Maria en Jezus begint dit verhaal:  
 
Daar staan ze, drie mannen, ver van huis. Drie wijzen, die alles weten van de loop van de sterren - en 
wat sterren voor mensen betekenen. Al maandenlang volgen ze een bijzondere ster. Een koningsster. 
Via Jeruzalem door naar Bethlehem. En nu staat deze ster boven dit huis stil. Ze aarzelen: ‘dit is toch 
geen omgeving voor een koningskind?’ De wijze die achteraan staat, wordt ongeduldig: ‘Vooruit, de 
sterren bedriegen toch niet? Wat staan jullie daar?’ Ze gaan naar binnen. 
 
De eerste wijze, een rossige man met sproeten, gaat binnen en overziet in een blik de situatie: een 
jonge vrouw, een meisje haast nog, een bezorgde vader, het kindje in een armoedig wiegje. Hij 
glimlacht de ouders toe en wil wat zeggen. Liefst wat diepzinnige, moeilijke dingen, hij is tenslotte een 
geleerd man. Maar dan kijkt hij het kind aan – en het kind kijkt hem aan. De mooie zinnen zijn opeens 
verdwenen. Hij kan alleen nog maar kijken. Het kind kijkt hem aan met de blik van een pasgeborene, 
die veel dichter bij de sterren staat dan hij, sterrenkundige, ooit zal komen. Oneindig wijs. Mijn God, 
dit kind raakt hem in het hart. Hij kan niet anders dan knielen en verbergt  zijn gezicht in zijn handen. 
Als hij weer durft kijken, schrikt hij. Het kind is rossig en sproetig, net als hijzelf. In zijn hoofd galmen 
opeens weer de stemmen van zijn klasgenootjes van vroeger: ‘Hé, rooie, vuurbal, de duivel is net zo 
rood als jij!’ Hij werd altijd geplaagd, en mocht nooit meedoen. Maar onder de blik van het kind wordt 
de pijn minder. Hij ziet: dit kind van Godswege is ook rossig, anders dan anderen, net zoals ik. Maar 
toch: een koning. En een kind van God, net zoals ik!’ Voorzichtig legt hij zijn goud neer. 
 
De tweede wijze staat opeens naast hem. Hij is een grote man. Onder zijn dure kleding is 
onmiskenbaar een bochel te zien. Ongeduldig als altijd, is hij met grote stappen de kamer 
binnengekomen. Hij kijkt boos, zijn blik lijkt te zeggen: kom maar op met dat koningskind, dat moet nu 
meteen aanbeden worden, daar kom ik voor. Kortaf knikt hij naar de ouders: een gewoon meisje, die 
moeder, een ambachtsman, die vader. Dan pas kijkt hij naar het kind.  
Een mooi kind, teer als de bloesem van amandelhout. Hij moet haast om zichzelf lachen. Sinds 
wanneer denkt hij zulke dichterlijke dingen? Maar een mooi kind, dat is het.  
Dan schrikt hij, moet iets vastgrijpen om niet te vallen. Dit mooie kind is mismaakt, het heeft een 
bochel. Och arme, nee, niet hij ook! Liefde komt in hem op, mededogen. Het kind kijkt, het kijkt hem 
aan. De wijze moet zijn blik afwenden. Dit kind is hem te veel. Het breekt door zijn pantser heen, door 
de muur van boosheid en wrok die hij in zijn leven heeft opgebouwd. Zijn benen kunnen hem niet 



meer houden, hij valt op zijn knieën. Met voorzichtige handen legt hij zijn geschenk neer: wierook, 
symbool van ’s mensen diepste verlangen. 
De derde wijze staat achteraan, zoals altijd bescheiden en onopvallend. Hij is het uit gewoonte en 
angst: ‘Jij stelt niks voor’, is hem van jongs af verteld. ‘Wij houden van blank amandelhout, niet van 
zwart ebbenhout!’ Als hij het kind ziet, lacht hij er tegen, en het lijkt terug te lachen, licht uit te stralen. 
Hij knielt neer. Hij strekt zijn hand uit en een klein zwart knuistje klemt zich om zijn vinger. Met zijn 
andere hand pakt hij de mirre, zijn geschenk. Hij legt het bij het kind. En glimlacht. 
Om de hoek gluurt het slavenmeisje dat met de drie wijzen meegetrokken is om hen van dienst te 
zijn. Ook zij volgde die lichtende ster aan de hemel en dit dorp en dit huis lijkt op het armoedige huisje 
waarin zijzelf geboren is. Ze komt zachtjes dichterbij en kan het kind nu goed zien. Tranen springen 
haar in de ogen: het kindje draagt een slavenband! Zo’n klein kind. Mijn God! 
Maar terwijl ze kijkt lijkt het metaal van de armband op te lossen, een andere vorm te krijgen. Is het 
een letter? Een  T? De T van Thora? Of heeft het de vorm van een kruis? Het kind kijkt haar aan met 
grote blije ogen. Een slavenkind dat geen slaaf is. Net als jij! lijken die ogen haar te zeggen. Het 
meisje, ook zij, knielt. 
Als ze, veel later, buiten komen, kleurt de hemel al. ‘Het is licht geworden, zegt de oudste. Er is een 
milde klank in zijn stem gekomen, zijn boosheid is verdwenen. De rossige vult aan: ‘Het licht schijnt in 
de duisternis en het duister heeft het niet gegrepen’. Dit keer klinkt het niet als vertoon van 
geleerdheid, maar als woorden van verbazing en vreugde die hij met anderen wil delen. De derde 
zwijgt, maar zijn ogen stralen van zelfvertrouwen. ‘Een nieuw begin’, fluistert het slavenmeisje. Er 
klinkt vreugde in. De anderen knikken, niet eens verbaasd dat zij zomaar het woord neemt. 
 
 
Zo kijken ook wij, 2018 jaar na de geboorte van deze koning, op onze beurt in de kribbe en we kijken 
in een spiegel. Wat we zien is de mogelijkheid van een nieuw begin.  
 
Moge alles wat kwetsbaar en zacht is in ons, alles wat ons verbindt met het Christuskind, zichtbaar in 
ons blijven, met ons meegaan, dit hele jaar door.  
 
Ik heb geen goud, geen wierook, geen mirre.  
Maar het begin van Gods nieuwe wereld ook dit jaar verder te vertellen - dat is mijn geschenk aan het 
Kind in Bethlehem. 
 
(het verhaal is een bewerking van "Een nieuw begin" van Renata Barnard.) 

 
 
 
Zegen van de drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar 
Wanneer je op een huis in krijt geschreven ziet: 20 C + M + B 18 weet je dat de drie koningen langs 
zijn geweest met hun zegen: Christus Mansionem Benedicat – moge Christus dit huis zegenen. 

Zo gaan wij ook het nieuwe jaar in met de zegen van de drie koningen: 
 
Zegen ons en zegen dit huis in het komende jaar! 
Zegen de muren die ons stevigheid bieden en kou en wind buiten houden 
zegen de ramen die zon doorlaten en zicht op de wereld bieden, 
zegen de deuren die inbrekers buiten houden,  
 maar wijd open gaan voor ieder die wij binnen willen laten. 
Zegen het dak dat ons beschermt tegen regen en waar vogels op de uitkijk zitten. 
 
Om het goud van Melchior bidden we, opdat armoede dit huis voorbij zal gaan.  
Om de mirre van Caspar, die genezing brengt. 
Om de wierook van Balthasar, die een dieper verstaan van ons leven brengt.  
Om een plaats voor de Eeuwige in dit huis en in ons leven bidden we,  
als bron van vreugde. Zegen ons en dit huis in het komende jaar: 
 
De HEER zegene en behoede je, de HEER doe zijn aanschijn over je lichten en zij je genadig, de 
HEER verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede! 
 
 


