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4 januari 2015 - Driekoningen 
Voorganger: Joost Koopmans OSA  
 
 

‘Openbaring des Heren’ 
 
 
Lezing: Jesaja 60, 1-6 
Sta op en schitter, Jeruzalem, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. 
Duisternis bedekt de aarde, en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans 
van je schijnsel. 
Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je 
dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van 
vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen 
uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen 
de roemrijke daden van de HEER. 

 
 
Evangelie: Mattheüs 2, 1-12 
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs 
uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben 
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig 
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van 
het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Bethlehem in Judea,’ 
zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: En jij, Bethlehem in het land van 
Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die 
mijn volk Israël zal hoeden.’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem 
met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden 
naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor 
hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze 
vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze 
wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 
boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren 
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land’. 

 
Overweging 
De wijzen uit het oosten begonnen aan een lange reis. Een ster heeft hun verlangen gewekt: een 
verlangen naar nieuwe kansen, nieuw leven. Maar ze weten niet waar het licht van de ster hen brengt. 
De richting, de bestemming wordt pas gevonden door op weg te gaan. 
Op weg gaan: dat is het meest wijze wat ieder mens kan doen die opgesloten zit in zichzelf, door 
verdriet overvallen, door verlies getroffen, door elkaar geschud vanwege ziekte of getergd door 
onzekerheid … Op weg gaan, niet blijven zitten waar je zit, hulp zoeken als het even kan. Dat is wijs. 

 
De wijzen uit het Evangelie laten zich leiden door de ster van de pasgeboren Koning der Joden. In de 
oudheid leefde het geloof dat ieder mens zijn eigen ster had die opging bij de geboorte en bij de dood 
weer verdween. Om te weten waar die pasgeboren Koning is, gaan de wijzen het, als ze in Jeruzalem 
zijn aangekomen, aan Koning Herodes vragen. Die laat het door de schriftgeleerden nakijken en zij 
kunnen dan vertellen dat het in Bethlehem is.  
 
Hoe verschillend kunnen mensen op een boodschap reageren: 
De drie wijzen vinden het goed nieuws, nu weten ze waar de weg heen leidt. Herodes wordt bang voor 
zijn eigen hachje: een nieuwe koning betekent gevaar voor zijn eigen heerschappij. Hij probeert 
controle te houden op wat er gebeurt. 
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Wij kennen dat ook, dat controle willen houden over de situatie, omdat we ons bedreigt voelen door 
wat zich onverwachts aandient. In ons hoofd zit een plan rondom dit of dat gebeuren en daar houden 
we aan vast, soms tegen beter weten in. Maar wie alles in de hand wil houden, blokkeert nieuwe 
wegen en   verkleint de wereld waarin hij leeft. 
Maar wie zijn wegen open houdt, vindt toekomst.  
Wie had gedacht dat jij, na die en die mislukking, na die scheiding, na dat verlies, na die fout, na  
noem-maar-op, toch weer een nieuwe kans, nieuw leven zou krijgen? ‘Waar een deur sluit, zet God een 
venster open’. Hij gaat ons vóór als een ster, de wijzen volgen Hem, en wie had gedacht dat zij de 
nieuwgeboren Koning zouden vinden in een kind, op een achteruit gestelde plaats: een weerloze, 
machteloze in een stal … Is dat Koninkrijk Goddelijk?? 
 
Zo vaak zoekt macht macht, aanzien aanzien, vooraanstaanden vooraanstaanden, gaan gewichtigen om 
met mensen van gewicht. Hier wordt de wereld omgekeerd: machtigen worden wijs, ze zien het licht 
in een kind, ze zien toekomst in een machteloze.  
Het is vreemd gesteld met onze God: Hij wordt zichtbaar in de mens zonder aanzien, God doet niet in 
cijfers en getallen, maar in verhalen van mens tot mens. Onder óns wil Hij wonen, weerloos tussen ons 
in. 
 
De ontmoeting met het weerloze kind heeft de wijzen veranderd: ze gaan niet meer terug naar de 
machtige Herodes, ze gaan terug langs een andere weg, omdat ze zelf anders zijn geworden. 
Wie eenmaal het teken van kerstmis heeft verstaan, daalt af van zijn troon en ziet van hart tot hart. 
Soms is het best moeilijk om je eigenwaan te doorbreken. Je hebt jezelf op een voetstuk geplaatst, 
gebouwd uit stenen van rijkdom, geleerdheid, macht. Maar wie geraakt wordt door God die als een 
weerloos kind in je armen wordt gelegd, laat zijn maskers vallen. Het masker dat je sterk deed lijken, 
maar je ook in een isolement bracht.  
Daarom: doe als God en daal af: 
 
Durf opnieuw te beginnen 
Durf klein te zijn 
Durf de minste te zijn 
Durf mild te zijn 
Durf fouten toe te geven 
Durf te vergeven 
Durf eenvoudig te zijn 
Durf te vertrouwen 
Durf te huilen durf de ander nodig te hebben 
Durf vriendschap te geven 
Durf vriendschap te ontvangen 
Durf iemands sterke kanten te waarderen 
Durf met je eigen talenten voor de dag te komen 
Durf je geloof uit te dragen 
Durf de ander te ontmoeten in zijn anders zijn 
Durf elkaar te ontvangen! 
 

 
Slotgedachte: 
De herders en de koningen waren lange tijd onderweg naar het licht. Het was geen weg zonder moeite, maar 
wel een weg die de moeite waard was 

 
Zegenbede  
De levende zegene en behoede  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
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