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Lieske Duim 
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Tijdens het dagelijks wandelingetje door Hoevelaken merkte ik dat heel wat kerstbomen nog 
in de kamers staan. De kersttijd houden we nog even vast. 
Dat doen we ook in de kerk. De kersttijd laten we eindigen met het feest van driekoningen 
op 6 januari. Op de zondag rond deze dag vertellen we elkaar een tweede kerstverhaal. Het 
andere geboorteverhaal over Jezus. Verteld met de pen van Matteüs. 
 
Hoezo een ander geboorteverhaal?  
Wij hebben er zonder problemen één verhaal van gemaakt: het verhaal zoals Lucas dat 
vertelt met Jozef en Maria die op reis gaan, het kindje in de kribbe/voerbak en de herders 
die opgeschrikt worden door een heel leger engelen en als eerste het kindje bezoeken. Het 
geboorteverhaal volgens Matteüs vormt dan het vervolg: even later komen de wijzen op 
bezoek met hun geschenken, nadat ze eerst Herodes hebben ontmoet en -na een droom- 
vluchten Jozef en Maria naar Egypte. Twee verhalen die moeiteloos samen komen in onze 
kerststalletjes, waar de wijzen met hun geschenken onderdeel van zijn. En dat is prima 
natuurlijk. 
 
Maar heeft het verhaal heeft twee schrijvers en zowel Lucas als Matteüs vertellen heel 
bewust het verhaal op hun eigen wijze. Zoals Lucas het belangrijk vindt dat Jezus’ geboorte 
voor de gewone mensen groot nieuws is, mensen die het niet voor het zeggen hebben, zoals 
de herders, zo lijkt het bij Matteüs juist te gaan over mensen die wél wat te vertellen 
hebben: wijzen, magiërs uit het oosten. Magiërs die in de sterren kunnen lezen wat er 
gebeurd is. Mensen van aanzien die er niet voor terugdeinzen om bij het paleis aan te 
kloppen om op kraambezoek te gaan. 
 
Matteüs kent de schriften, en haalt ze nogal eens aan. We lezen vaak: opdat in vervulling 
gaat wat geschreven staat. Ik denk dat hij zich voor het geboorteverhaal heeft laten 
inspireren door de beelden uit Jesaja: Jerusalem, de stad van vrede, zal zijn als een 
schitterend licht. Van ver komen alle volken hier naartoe, koningen laten zich leiden door dit 
licht en brengen schatten: goud en wierook. Je zult stralen van geluk als je dit ziet, je hart zal 
van blijdschap overslaan. Alle volken verkondigen de grote daden van de Heer.  
 
Misschien begint Mattheus daarom wel zijn evangelie met de wijzen van verre volken die op 
weg zijn naar Jezus. Aan het einde van het evangelie eindigt hij met de Jezus’ opdracht aan 
zijn leerlingen: ga dan op weg en vertel alle volken wat ik jullie geleerd heb.  
Alsof hij Jesaja’s visioen tot leven laat komen: alle volken komen, allen horen erbij. 
Hoewel Matteüs juist voor de joodse christenen schrijft met veel verwijzingen naar de schrift 
is voor hem blijkbaar belangrijk dat het geen Joods feestje is, nee dit is wereldnieuws. 
 
Zoals Matteüs zich mogelijk liet inspireren door Jesaja, zo lieten anderen zich inspireren door 
dit geboorteverhaal van de wijzen. Het werd aangepast en uitgebreid. Verschillende versies 
zijn gemaakt, voor ons is de versie met drie koningen het meest bekend. Ze kregen niet 
alleen namen, maar ook alle drie een eigen land of continent waar ze vandaan kwamen en 



zelfs elk een leeftijd: 20, 40 en 60 jaar. Een vorm om het verhaal ‘je eigen’ maken. Zo wordt 
de tocht naar het kindje voor iedereen toegankelijk. 
 
Mij treft het dat in het verhaal van de wijzen een ster voldoende was om op weg te gaan. Die 
weg was behoorlijk lang, anders dan voor de herders, die vlakbij in het veld waren. En de 
herders hoorden een heel leger engelen voordat zij aanstalten maakten.  
Een ster was voldoende voor de wijzen en ze gingen op weg naar de plek die voor hun 
logisch was voor de geboorte van een koningskind in Judea, namelijk Jeruzalem, naar het 
paleis. Maar dit verhaal volgt niet de wetten van onze logica. De geleerden van Jeruzalem -
de hogepriesters en schriftgeleerden- slaan de heilige boeken erop na. Ze lezen wat bij de 
profeet Micha staat geschreven: niet in het grote Jeruzalem maar uit het kleine Bethlehem 
zal een leider opstaan. Daar moet de reis heen, naar het onbelangrijke Bethlehem, klein 
worden. Blijkbaar vonden deze joodse geleerden het zelf niet interessant genoeg om mee te 
gaan. En zover ligt Bethlehem niet van Jeruzalem af… (zo’n twee uur lopen). Was het voor 
hen te moeilijk om het kleine belangrijk te vinden? De wijzen gaan weer op weg en zien de 
ster voor hen tot de plek waar het kind is. In die volgorde: eerst op weg en dan zien ze het 
licht dat voor hen uit gaat. 
 
Het contrast is groot: de geleerden uit Jeruzalem -met het grote nieuws in handen - blijven 
zitten en wachten af en de wijzen uit het oosten, van verweg, komen in beweging door een 
ster die schittert. Het licht achterna, vol van hoop en verwachting op weg naar het kind 
waarin God aan ons verschijnt. 
Is dat ook een boodschap die Matteüs in zijn verhaal wil meegeven? Dat het juist de mensen 
van buiten zijn die ons het goede spoor wijzen?  
 et is   januari, ook wij gaan op weg, z   n op weg in het nieuwe jaar.  
Of gaan we niet? Blijven we wachten tot het hek met alle beperkingen van het coronavirus 
weg is, en het vertrouwde leven weer hervat kan worden. Wachten totdat we elkaar weer in 
de kerk kunnen ontmoeten, met koffie en een koekje?  
We kunnen ook op weg gaan, niet wetend waarheen, met de beperkingen die we hebben en 
die mogelijk nog heeel lang duren. Maar met de ster die je ziet als je op weg bent, de ster, 
het licht van het kind dat ons leerde juist in donkere tijden er voor de minsten te zijn. Juist 
als het leven niet meezit, met aandacht en met liefde te leven.  
 
Juist als het moeilijk is, als we niet weten hoe de dag van morgen eruitziet, mogen we elkaar 
wijzen op dit licht. Zoals de wijzen ons er vandaag op attenderen.  
En zoals Herman en Kirstin ons erop wijzen met het kunstwerk hier aan de muur. De 
lichtende zon, de toekomst mag ons blij maken en moed geven. Ondanks de ellende die we 
om ons heen zien. Dat is geen goedkoop positivisme.  
Dat is leven vanuit de hoop dat God -die mens werd in Jezus- ook dit jaar met ons mee gaat 
en ons licht wil zijn. 
 
Laten we een voorbeeld nemen aan het verhaal van de wijzen:  

zij die op de sterren reizen  
op gedachten snel als licht 
zien de grootheid van het kleine  
in een pasgeboren kind. 

Amen 


