
 
Zondag 16 januari 2022 

Week van gebed voor de eenheid 

St Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

 
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12 

 

Lied: ‘Geef de koning van uw leven’: lied 468, 2+4  

(t. anoniem, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 14e 

eeuw/Valentin Triller) 

 

 
Overweging 

 

Charles Péguy is 41 jaar geworden. Toen stierf hij in de 

loopgraven van de Grote Oorlog. Het was 5 september 

1914. 

Dat is nu meer dan 100 jaar geleden. Hij leefde in een 

totaal andere wereld dan wij. Een wereld zonder 

internet of computers; van weinig verkeer te land en in 

de lucht en minder welvaart; een wereld zonder 

globalisering en bijna zonder secularisatie. 

Er zijn ook overeenkomsten. Ook zijn wereld was 

onzeker. Péguy maakte zich zorgen over het instorten 

van de maatschappij. Over wat hij in de politiek zag 

gebeuren. Hij zag onrechtvaardigheid en eerzucht en 

hebzucht. Genoeg om moedeloos en cynisch van te 

worden. 

Maar hij koos niet voor cynisme. Hij wees een andere 

weg: die van de hoop. 

 

Hij schreef een lange en wonderlijke tekst. Springerig, 

soms houterig, dichterlijk, soms langdradig. Daarin laat 

hij zien hoe God zich verwondert over het mysterie van 

zijn schepping. ‘Waar ik het meest van verteld sta,’ zegt 

God, ‘is de hoop.’ 

 

‘Van het geloof sta ik niet versteld. 

Dat is niet verbazingwekkend. 

Ik kom zozeer aan het licht in mijn schepping. 

In de zon en in de maan en in de sterren. 

In al mijn schepselen. 

En in de mens. Mijn schepsel. 

En vooral in de kinderen. Mijn schepselen. 

In de blik en de stem van de kinderen. 

Want de kinderen zijn méér mijn schepselen. 

Dan de mensen. 

Zij zijn nog niet verslagen door het leven. (…) 

 

Van de liefde, zegt God, sta ik niet versteld. 

Die is niet verbazingwekkend. 

Die arme schepselen zijn zo ongelukkig dat ze,  

als ze tenminste geen hart van steen hebben, 

wel van elkaar moeten houden. 

Wat kunnen ze anders dan van hun broeders houden. 

Wat kunnen ze anders dan zichzelf het brood uit de 

mond sparen,  

het dagelijkse brood,  

om het aan ongelukkige kinderen te geven die langs 

komen. 

 

Maar waar ik versteld van sta, zegt God, is de hoop. 

Die hoop verbaast mij. (…) 

Dat die arme kinderen zien hoe het allemaal gebeurt 

en dat ze geloven dat het morgen beter zal gaan. 

Dat is verbazingwekkend en het is wel het grootste 

wonder van onze genade. 

En ik sta er zelf versteld van. 

En mijn genade moet inderdaad ongelooflijk krachtig 

zijn. 

En het is gemakkelijk, een gevaarlijke neiging, 

om te wanhopen en dat is een grote bekoring.’ 

 

Dan stelt Péguy geloof, hoop en liefde voor als drie 

vrouwenfiguren. Geloof en liefde zijn de grote zussen. 

Ze gaan een beetje vermoeid en verkreukeld door het 



leven. Tussen hen in stapt hun kleine zusje hoop. 

Iedereen kijkt steeds naar de twee groten. Niemand let 

op het meisje. De mensen denken dat de twee 

volwassenen het meisje bij de hand voortslepen. Maar 

de werkelijkheid is andersom. Het is de kleine zus die 

de grote zussen voorttrekt. De kleinste trekt alles op 

gang. Zoals kinderen dat doen met volwassenen. Alles 

wat de twee groten tot stand brengen, gebeurt dankzij 

het kleine zusje hoop. 

 

Ruim tweehonderd bladzijden lang wijdt Péguy uit over 

dat meisje van de hoop. En hij stelt de vraag: waar haalt 

ze dat toch vandaan? Zoveel zuiver water? 

‘Beste mensen, zegt God, zo ingewikkeld is dat niet. (…) 

Zij maakt juist met vies water haar bronnen van zuiver 

water. (…) 

Hoe ze dat voor elkaar krijgt, hoe ze het aanpakt. 

Dat, kinderen, is mijn geheim 

omdat ik haar Vader ben.’ 

 

Met vies water zuiver water maken. Zien hoe het 

allemaal gebeurt en tóch geloven dat het morgen beter 

zal gaan…: het doet me denken aan het bijzondere 

schilderij van Beate Heinen. Het staat afgedrukt in de 

liturgie. Wie het kan zien op de computer of de 

telefoon, ziet hem in kleur. 

Op dat schilderij is heel wat ‘vies water’ te zien. Met elk 

van die drie wijzen uit het oosten is wel iets loos. 

Alle drie dragen ze een kroon. Alle drie zijn ze van een 

andere generatie. Want ze vertegenwoordigen mensen 

van alle geloven uit alle volken.  

Eén, die met de baard, heeft een beker in handen. De 

kleur is geel: kleur van goud. Misschien is dit wel een 

beker wierook. Dwars door die beker loopt een scheur. 

Een geschenk vanuit een verscheurde wereld. 

Een tweede, links onder, een kind nog, heeft een papier 

in zijn handen. Daarop staat ‘Zeugnis’ en ‘ungenügend’: 

getuigschrift onvoldoende. Alsof hij zeggen wil: veel 

heb ik niet aan te bieden. Mijn prestaties zijn niet groot. 

De derde, die het verst naar achteren staat, valt 

misschien nog wel het meest op. Hij lijkt een oude man. 

Deze derde zet een masker af. Hij geeft zich bloot. Hij 

biedt zichzelf aan zonder enige opsmuk, zonder 

versiering of uiterlijke schijn. 

 

Zo komen de drie bij Jezus: in alle openheid en 

kwetsbaarheid. Ze tonen hem de gebrokenheid van de 

wereld, hun persoonlijke onvermogen en hun eigen 

naakte waarheid. 

Ik denk aan wat er aan spanningen en moeilijkheden is 

– alleen al binnen Nederland: stikstofcrisis; 

tegenstellingen rond de aanpak van de pandemie; de 

toeslagenaffaire; de aardbevingsschade in Groningen. 

En wat te zeggen over ons persoonlijke leven? Laten wij 

ons leiden in wat wij doen en denken door geloof, door 

hoop, door liefde…? 

De drie, samengekomen uit alle leeftijden en volken, 

zitten geknield om Jezus heen. Ze hebben het gezicht 

naar elkaar toe gewend. In de ontmoeting met Jezus 

ontmoeten ze ook elkaar. Zie de gebrokenheid van mijn 

bestaan… Zie mijn onvermogen… Zie mijn 

kwetsbaarheid… 

Het is een ontmoeting zonder pretentie, zonder 

verborgen agenda, zonder de behoefte boven de ander 

uit te steken. Daar kunnen de gaven van God geboren 

worden: eenheid. Verbondenheid. Warme genegenheid 

voor elkaar. 

 

Te midden van dit alles zien we Jezus. 

Het kind lig niet in de kribbe. Het staat rechtop. Of… 

hangt het? Het heeft de beide handjes geopend. Om te 

ontvangen; en om te geven. Hij ziet er een beetje 

vreemd uit zo. In die houding lijkt het haast of Jezus al 

gekruisigd is. 

Er is nog iets wat opvalt. Het lijkt of zijn linkerhand 

tegen een balk aan ligt die naar boven toe uitloopt in 

een grote, brandende kaars. De vlam zie je helemaal 

bovenaan – direct naast de ster. 

In dat ene schilderij is het allemaal al te zien. Het 

pasgeboren kind. Het lijden dat hij in het leven mee zal 

maken. Zijn geopende handen naar de mensheid toe. 

Zijn dood aan het kruis. En… de vlam van de hoop. 

 

Hoop die gelovigen van overal ter wereld samenbrengt. 

Niet alleen christenen, ook mensen van andere 

geloofsrichtingen en ook mensen die zich niet aan een 

geloofsrichting verbinden.  

Hoop die niet op de voorgrond staat, maar een beetje 

onzichtbaar is, als het kleine meisje hoop van Péguy.  

Hoop die steeds weer de ogen richt op het lichtpunt in 

de duisternis. 

Hoop die van vies water zuiver water maakt. 

Hoop die, lichtvoetig en speels, ervoor kiest te geloven 

dat dood, in wat voor vorm ook, niet het laatste woord 

heeft. 

 

Muziek: J. Krieger, Präludium 

 

Lied: ‘Betlehem, o uitverkoren stad’: lied 498, 1+3 

(t. Wonno Bleij, m. Henry John Gauntlett)  


