
zondag 6 januari 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 60, 1-6 
1  Sta op en schitter, je licht is gekomen,  

over jou schijnt de luister van de HEER.  
2  Duisternis bedekt de aarde  

en donkerte de naties,  
maar over jou schijnt de HEER,  
zijn luister is boven jou zichtbaar.  

3  Volken laten zich leiden door jouw licht,  
koningen door de glans van je schijnsel.  

4  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.  
5  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.  
6  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. 
 
lied Liedboek 453, 1. 2. 3.  Wachters van de tijd... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 2, 1-12 
1  Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
2  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.’ 
3  Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 

4  Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen 
te vragen waar de messias geboren zou worden. 
5  ‘In Betlehem in Judea, ‘zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij 

de profeet: 
6  “En jij, Betlehem 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.”’ 
7  Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van 

hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
8  en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 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.’ 
9  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. 

10  Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 



11  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. 

12  Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te 
gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
 
lied  Liedboek 496   Een ster ging op... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Dreikönigenschrein--- 

 

Wat u hier ziet is de Dreikönigenschrein.  

 

Hij staat in de schatkamer van de Dom van Keulen.  

 

Of eigenlijk zou ik moeten zeggen:  

dit is de kern van de Dom.  

 

De hele kathedraal is om deze schrijn heen opgetrokken.  

Men zegt dat in deze schrijn  

de beenderen van de drie koningen opgeborgen zijn.  

 

De foto is van vier jaar geleden,  

bij het 850e jubileum van de  

overbrenging van de relikwieën naar Keulen.  

Alleen op zulke hoogtijdagen kun je er onderdoorlopen.  

Anders staat hij in de schatkamer  

en kun je er een blik op werpen. 

 

 

Het verhaal er achter is dat Helena,  

de moeder van keizer Constantijn  

rond 326 naar Palestina is gereisd  

en daar de beenderen van de drie koningen  

gevonden en bewaard zou hebben.  

 

Vanuit Constantinopel zijn ze later naar Milaan gehaald   

door de bisschop van Milaan.  

Na de verwoesting van die stad gaf Frederik I Barbarossa  

ze als cadeau aan zijn vriend Rainald von Dassel,  

aartsbisschop in Keulen.  



 

Dan heb ik het verhaal heel kort gemaakt.  

 

Je kunt denken aan de Jesaja-tekst:  

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot... 

 

 

---koningen--- 

 

Als je ziet wat voor belangrijke plaats deze schrijn heeft gekregen  

in de kerkelijke traditie  

dan is het wat raar om je te realiseren  

dat in het verhaal wat we hebben gelezen  

van koningen helemaal geen sprake is.  

 

Men heeft deze dag Driekoningen genoemd,  

maar dat is een naam die is afgeleid  

uit de drie geschenken,  

koningsgeschenken naar algemene overtuiging.  

 

Ook het getal is daaruit afgeleid,  

het bijbelverhaal noemt geen aantallen.  

 

Tertullianus begon er mee om ze koningen te noemen  

en in de tijd van Karel de Grote (!)  

werden de drie magiers  

standaard als koningen voorgesteld. 

 

Er is wat voor te zeggen om de wijzen als koningen aan te duiden.  

En er schuilt ook een gevaar in.  

 

Er is wat voor te zeggen omdat Matteus Jezus  

als nieuwgeboren koning beschrijft,  

koningen komen bij voorkeur bij koningen op bezoek.  

 

Maar er schuilt ook een gevaar in.  

 

En dat is dat je Jezus gaat begrijpen in termen  

van aardse koningen.  

 

Dan gaat de bedoeling van Matteus verloren  

die juist wil aanduiden hoe ánders deze koning is.  

 

 

Want alle latere aandacht voor de drie koningen ten spijt  

gaat het Matteus vooral om twee koningen.  

 



En om twee tegengestelde manieren van koning-zijn.  

Koning Jezus en koning Herodes.  

 

Wij zouden, denk ik, de evangelist Matteus een plezier doen  

als we even niet naar de drie koningen kijken  

(hij kon niet weten dat Tertullianus  

er koningen van zou maken)  

maar naar de twee koningen waar hij de aandacht op wil vestigen. 

 

 

---Herodes en Jezus--- 

 

De ene koning in dit verhaal is Herodes. 

En de andere is degene die Matteus "koning der joden" noemt.  

De nieuwgeboren koning der joden. 

 

Koning der joden - als je zo wilt, was Herodes dat ook. 

 

Hij was ook joods.  

Hij is ook de eerste die in dit verhaal  

de term Messias gebruikt.  

Alleen joden weten wat dat betekent. 

 

Hij was joods, maar tegelijk was hij als de farao,  

zo brutaal en onvoorspelbaar gruwelijk  

dat alle tijdgenoten zich daarover uitlaten 

zodra zijn naam valt.  

 

Hij deinsde er niet voor terug om zijn echtgenote en  

twee van zijn zonen te vermoorden  

omdat hij bang was dat ze hem  

van de troon zouden stoten. 

 

Heel Jeruzalem schrikt met hem staat er,  

toen de magiers vroegen naar de plek  

van de nieuwgeboren koning,  

- maar dat zal vooral schrik vóór hem geweest zijn:  

het is voorspelbaar dat hij  

om zich heen gaat slaan bij dit bericht. 

 

Dat is dus de tegenstelling die Matteus zoekt: 

het is de tijd van de énge koningen,  

koningen om bang voor te zijn! 

 

... en midden in die donkere tijd:  

een koningskind geboren,  

stralend als de morgenster! 



 

Koning van een heel ander soort,  

zonder macht 

maar met een aanstekelijk licht. 

 

Meer een herder dan een koning.  

In Israel is de ware koning altijd herder,  

in het spoor van koning David. 

 

Dat woord "koning", waarmee Matteus Jezus aanduidt,  

dat blijft bij Jezus, 

zijn hele leven.  

 

"koning van de joden" wordt hij in het lijdensverhaal  

in het Matteusevangelie 3x genoemd 

en vanwege deze aanklacht  

wordt hij uiteindelijk ook gekruisigd: 

"Jezus van Nazaret - koning van de joden" 

 

 

Maar het zal duidelijk zijn:  

Herodes duldt geen tweede koning naast zich. 

Er is er maar één koning en dat is hij. 

En hij zal er voor zorgen dat dat zo blijft.  

 

Daarom vraagt hij naar het tijdstip van de geboorte.  

Als hij alle kinderen  

die op dat moment geboren zijn  

ombrengt dan is de nieuwe koning er ook bij... 

 

De evangelist Matteus lijkt er plezier in te hebben  

om te laten zien  

hoe machteloos die wrede Herodes eigenlijk is  

en hoezeer hij handelt uit angst. 

 

Hij beeft als een riet,  

en heel Jeruzalem met hem,  

ze houden hun hart vast  

vanwege de gruwelen die hij nu weer zal gaan ontketenen. 

 

Die magiers hadden ook  

helemaal niet gevraagd  

óf er misschien een koningskind...  

 

maar: "waar is hij?"  

De plek!  

 



Al het andere weten zij al! 

Ze weten dus méér dan Herodes. 

 

 

Hier botsen twee werelden:  

Herodes wil alles in het geheim,  

in het geniep dingen te weten komen,  

in het geniep een eind maken aan de concurrent.  

 

Maar de magiers maken duidelijk:  

Hier gebeurt nu juist niets in het geniep! 

De uiteinden der aarde komen  

bij hem op bezoek.  

Meer openbaarheid kan niet.  

 

God met ons, Immanuel, dat moet openbaar! 

Vandaar dat Matteus zijn evangelie schrijft. 

 

Jezus, het stralende middelpunt van het wereldgebeuren. 

 

Maar dan wel:  

koning in de harten van de mensen... 

Niet in het goud van de paleizen.  

 

 

---Koning Jezus--- 

 

In Keulen hebben ze dat niet begrepen.  

 

Want Rainald von Dassel, aartsbisschop van Keulen,  

was één van de mannen die  

de Duitse koning mochten kiezen,  

en hij was ook adviseur van Frederik Barbarossa,  

en hij had een rol in diens verovering van Milaan  

- een man met veel invloed in de politiek dus.  

 

Hij beschouwde de drie koningen,  

die als eersten bij koning Jezus waren geweest  

als een voorbeeld voor de wereldlijke koningen.  

 

Alle koningen moesten, zoals deze drie,  

Jezus aanbidden.  

 

En hij prees zichzelf gelukkig met het bezit van de relikwieën  

van de drie koningen,  

want daarmee kon hij zijn aanspraak  



op het mogen kronen van de Duitse koningen  

kracht bijzetten.  

 

Dat gebeurde in de Dom van Aken,  

toen nog horend bij de kerkprovincie van Keulen.  

 

En daarom is het dus toch jammer  

dat al heel vroeg de wijzen  

het predicaat van koningen kregen.  

Want zo konden wereldlijke koningen  

met het verhaal van Matteus hun voordeel doen.  

 

Ook al waren er maar weinig koningen  

zo brutaal als Herodes.  

 

Matteus bedoelde dat anders... 

 

Matteus tekent Jezus als nieuwe koning,  

en hij doet dat met ingehouden humor:  

Herodes kan hoog of laag springen, maar  

in de harten van de mensen 

gaat niet Herodes regeren, 

maar de nieuwgeboren koning, het kind. 

De sfeer wordt anders! 

 

De eigenlijke koning,  

die het voor het zeggen krijgt  

in de harten van de mensen,  

is het kind van Betlehem. 

 

 

---aanbidden--- 

 

Ja, en dan is er nog een reden  

om niet al te veel  

over Driekoningen te spreken. 

 

Want wat de magiers hier doen,  

heeft niet zoveel met  

koningsgedrag te maken. 

 

Het is niet het uitoefenen van macht  

wat wij van hen te zien krijgen, 

niet wat Frederik Barbarossa deed, 

en niet wat Rainald von Dassel deed. 

 

Het zijn meer godzoekers dan regenten. 



 

Ze laten zich door koningsoverwegingen  

juist níet van de wijs brengen. 

 

De magiers doen veel moeite  

om het koningskind te zoeken. 

Ze blijven zoeken hoewel ze merken  

dat ze onverwachte reacties oproepen.  

 

Ze rusten niet tot ze het koningskind gevonden hebben. 

 

Daar zit een vraag voor ons in: 

 

Hoeveel moeite doen wij? 

Als het er om gaat dat te zoeken  

wat van God naar onze wereld komt? 

Sporen van God zoeken in onze wereld, 

in ons leven? 

 

En blijven wij zoeken naar 

de dingen van God  

ook als onze eigen systemen  

geen richting meer aangeven? 

 

En als we anderen moeten vragen? 

 

Hoeveel sterren hebben wij nodig  

om ons te lokken uit  

de gang van zaken  

uit ons Jeruzalem 

waar men alles weet te vinden maar nergens warm voor loopt? 

 

Waar gaat ons hart naar uit? 

Waar verlangen wij naar? 

 

Gaan we in ons hart verlangen  

naar een rol in al wat op aarde macht bezit? 

Je voordeel, je invloed, je onderhandelingspositie. 

 

Of het koningskind aanbidden dat van een ander soort is? 

Niet van de macht maar van het licht. 

Van warme aandacht. 

 

Aanbidden van de één is bespotten van de ander.  

Daar laat Matteus geen twijfel over bestaan. 

 

Er is geen andere weg.  



De magiers kunnen niet meer bij Herodes langs. 

 

Welke koning aanbidden wij? 

Van welk soort koning denken wij  

het te moeten hebben? 

Welke koning krijgt ruimte in ons hart? 

 

Geef je je aandacht,  

je vertrouwen,  

je hart,  

aan de Herodessen,  

het indrukwekkend en angstaanjagend  

vertoon van macht –  

 

of aan de zachte kracht van het licht  

dat het in je hart te zeggen krijgt  

en ruimte wint? 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 506   Wij trekken in een lange stoet... 
 


