
zondag 5 januari 2020 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 468   Prijs de Heer die herders prijzen... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Navigatie--- 

 

In mijn mailbox vond ik een e-mail  

die mij vermanend toesprak:  

het werd tijd om mijn navigatiesysteem  

te actualiseren, want straks zou in NL  

alleen nog maar 100 gereden mogen worden,  

en het zou toch jammer zijn  

als je te hard rijdt en een boete vangt.  

Het bewuste apparaat heb ik al 7 jaar geleden  

door een ander vervangen,  

en dat ook regelmatig kenbaar gemaakt, 

maar bij TomTom blijft men hardnekkig.  

De boodschap blijft: je hebt ons nodig om de weg te weten.  

 

 

De magiërs over wie we hebben gelezen  

zagen een richtingwijzend licht.  

Dankzij de ster, zo zegt het verhaal, konden zij hun doel bereiken.  

Een doel trouwens dat ze niet  

hadden kunnen invullen op een navigatiesysteem,  

want ze wisten geen adres.  

Ze hebben moeten vragen.  

 

 

Omdat tegenwoordig wel zo'n beetje iedereen  

een of ander vorm van navigatie  

in de auto of anders wel op de smartphone heeft,  

zijn we bezig om af te leren  



op andere signalen te letten voor de oriëntatie.  

 

In lang vervlogen tijden hadden mensen die onderweg waren,  

nog vanzelfsprekend verstand van  

de stand van de sterren, zon en maan  

als navigatiehulp.  

 

Maar Matteus is het niet te doen om de navigatievaardigheden  

van de reizigers, maar om dat licht, die ster.  

 

Matteus wil duidelijk maken hoe groot de kracht van dit licht is.  

Mensen van de uithoeken van de aarde  

worden erdoor getriggerd.  

Overal komen ze vandaan.  

 

Sterren hebben in de Bijbel vaker iets van belofte.  

Abraham die naar de sterren kijkt en nadenkt over de zin  

die daar bij hoort: zo talrijk zal je nageslacht zijn.  

 

De magiers, zegt Matteus, hebben een ster gezien,  

maar meer dan dat:  

ze hebben een licht op zien gaan.  

 

 

---Legende--- 

 

En ik denk dat dat licht in hun harten nog veel belangrijker is  

in dit verhaal dan de ster aan de hemel.  

 

Er zijn heel wat geleerden die proberen te achterhalen  

welke ster dat dan geweest zou kunnen zijn,  

en er schijnt ook astronomisch inderdaad  

allerlei bijzonders geconstateerd te kunnen worden 

 rond het jaar 7 vóór Chr (dat dan weer wel) 

 - u moet dat als u wilt maar eens nakijken onder trefwoord  

"ster van Betlehem"  

- maar het is natuurlijk vooral een legende.  

 

Dat zeggen we niet alleen vandaag, in de verlichte 21e eeuw,  

dat zei in de 4e eeuw al Johannes Chrysostomus,  

de patriarch van Constantinopel,  

in een van zijn preken:  

het verhaal van Matteus gaat niet over een natuurlijk fenomeen,  

de vertelling van de ster en de magiers in Betlehem  

is een legende.  

 

En was op zijn beurt ook weer aanleiding tot legendevorming.  



 

Heilige Drie Koningen heet deze zondag in de traditie,  

maar Matteus weet niets van heiligheid en  

niets van koninklijke status, en ook niets van het getal drie.  

 

Dat werd allemaal later aan dit verhaal gehangen.  

Omdat ze toch op zoek naar een koning waren,  

en goud meebrachten,  

zullen het wel koningen geweest zijn.  

En vanwege de drie geschenken concludeerde men  

tot drie magiers. En men verzon namen voor hen,  

Caspar, Melchior en Balthasar,  

en men gaf verschillende huidskleur aan deze drie.  

Het verhaal werd steeds bonter in de loop van de tijd.  

 

Terwijl Matteus vrij summier vertelt.  

Hij weet niet eens van een stal en kribbe,  

hij heeft het over het huis waar het kind en Maria waren.  

Jozef niet genoemd.  

 

 

Veel legendevorming dus rond dit verhaal. 

 

 

---Herodes--- 

 

Wat geen legende is: de figuur van Herodes.  

 

Herodes, jood, vraagt niet naar de koning der joden  

maar naar de geboorteplaats van de Messias.  

Het lijkt er op dat Herodes beseft  

dat dit kind de wereld kan veranderen.  

Hij zal zorgen dat dit kind geen toekomst heeft... 

 

Herodes, daar is vriend en vijand het over eens,  

was een schurk, een tiran.  

Hij bracht zijn rivalen om, ook zijn eigen kinderen  

omdat zij trekken van ambitie vertoonden.  

En omdat hij heel goed wist dat ooit zijn eigen dood  

niet aanleiding tot rouw zou zijn, maar tot feest,  

had hij een plan bedacht dat inhield dat  

de belangrijkste mannen uit elke stad  

zouden worden opgesloten in het Hippodroom,  

en op het moment dat hij zou overlijden,  

door zijn soldaten zouden worden omgebracht,  

dan zou in heel Judea in elk gezin  

tegen hun eigen zin om hem worden gehuild.  



 

 

---2 bronnen--- 

 

Het licht van God is zichtbaar, zegt Matteus.  

 

Het is een licht - niet alleen maar een ster -  

dat wordt opgevangen door gevoelige mensen  

over heel de aarde,  

mensen van verre die er niets mee hebben, 

voelen dat dit iets betekent.  

Ze hebben er wat voor over om op reis te gaan  

om hun hart te laten spreken.  

 

En de mensen dan die er bovenop zitten?  

De mensen in Jeruzalem?  

Gaan die dan ook die paar laatste kilometers mee?  

Nee dus... 

 

De magiers komen tot Jeruzalem.  

Daar raken ze het spoor bijster.  

Ze zien hun ster niet meer.  

Hun TomTom doet het niet meer in Jeruzalem.  

 

Voor Matteus is het in Jeruzalem zo onbetrouwbaar  

dat elk navigatiesysteem op hol slaat.  

 

Jeruzalem, dat moet je mijden.  

Vanwege Herodes en al wat daar op lijkt.  

 

Ook dat is een groot verschil tussen de geboorteverhalen  

van Lukas en Matteus: bij Lukas  

komt het eerbetoon aan Jezus  

van vertegenwoordigers van de joodse bevolking,  

de lofzang van Maria,  

de lofzang van Zacharias,  

de lofzang van Simeon.  

Bij Matteus heeft Israel zelf niets door.  

 

De einden der aarde zien het licht van God,  

maar in Jeruzalem blijft het aardedonker.  

 

Om Jezus te vinden moeten de reizigers putten  

uit twee bronnen. De kosmos en de Schriften,  

zeg maar: de wetenschap en de Bijbel.  



In Jeruzalem moeten ze naar de weg vragen  

en de schriftgeleerden kunnen hen vertellen  

hoe het verder gaat.  

Maar de magiers gaan op pad, en de schriftgeleerden  

blijven zitten waar ze zitten.  

Ze zeggen wat TomTom al jaren tegen mij zegt via de e-mail: 

 je hebt ons nodig om de weg te weten  

- maar daarbij blijft het.  

 

Het raakt ze niet! 

 

 

---vragen--- 

 

Dit is het verhaal. Nu de vragen.  

3 

 

1 - vreemd 

Voor Matteus is het duidelijk:  

de verre vreemden snappen beter  

wat Jezus betekent dan de mensen van het geloof,  

die er met hun neus bovenop zitten.  

Waar staan wij? 

 

Kan het zijn dat buitenstaanders,  

geen kerkmensen,  

maar wel spiritueel of religieus,  

meer warm lopen voor de verhalen over Jezus  

dan wij die denken het allemaal  

wel zo'n beetje te weten rond God en Bijbel en zo?  

 

Er komen veel vreemden naar ons toe tegenwoordig.  

Soms met een weten en kennis die de onze niet is,  

soms met vaardigheden die wij niet  

of niet meer hebben.  

 

Vaak met een veel warmere en persoonlijkere beleving  

van geloof en Bijbel dan ons eigen is.  

 

Zijn we in staat om van hen te leren?  

Kunnen we zorgvuldig luisteren,  

zodat we het opmerken als ze verrassend  

tegen ons zeggen dat het geluk 

 en de blijdschap en de zegen van God  

veel dichterbij zijn dan wij voor mogelijk houden?  

 



Kunnen wij accepteren dat zij onze mogelijkheden,  

maar wij nog meer hun wijsheid  

nodig hebben, voor ons eigen geloof? 

 

 

2 - Bijbel 

De magiers vonden hun uiteindelijke doel  

niet door slimme navigatie  

maar door kennis uit de Schriften.  

 

Vroeger was het een voorrecht als je toegang  

tot een bijbel had.  

Nu kan iedereen een Bijbel lezen, staat allemaal voor niets  

op internet, en daar is het ook veel makkelijker  

zoeken dan op papier.  

 

Maar doen we dat nog, dat zoeken in de Schrift?  

Zijn er nog situaties waar ons Bijbelplaatsen of  

-figuren te binnen schieten,  

kunnen we nog verbindingen leggen tussen de Schrift en de vragen 

 waar we vandaag mee bezig zijn?  

 

Kennen we de verhalen nog, die ons helpen  

de uitdagingen van het leven  

krachtig tegemoet te treden?  

Of de verhalen die ons troosten als men  

onrechtvaardig met ons omgaat of  

als we weer eens zelf in onze dilemma's  

verzeild zijn geraakt? 

 

 

3 - hoop 

Of zijn het niet zo zeer de dingen van geloof en Bijbel  

die ons star en onbeweeglijk laten worden,  

maar de gang van zaken in de wereld om ons heen? 

 

Letten wij nog op signalen van hoop?  

 

Stel je voor dat op de een of andere niet helemaal  

verklaarbare manier de Eeuwige bij ons  

een licht laat opgaan, iets van hoop en blijdschap,  

iets van ver geluk, 

 iets waar je heel graag iets kostbaars van jezelf aan weggeeft,  

iets waar anderen een wereldreis voor over hebben  

om het mee te maken  

- zouden we er nog op reageren?  

 



Zijn onze ontvangers nog fijn genoeg afgestemd?  

Kunnen we zoals we een bestemming intoetsen,  

voor een adres buiten, op de kaart, 

ook een adres binnen aangeven, in ons hart?  

 

Of zitten onze harten en hoofden vol van het slechte nieuws  

dat we dagelijks tot ons nemen,  

waarmee allerlei koningen 

en zelfverklaarde koningen de aandacht trekken, 

al wat naar Herodes smaakt?  

Omdat dat voor ons gevoel veel realistischer,  

overtuigender, definitiever,  

onafwendbaarder is 

dan de signalen van hoop en blijdschap, 

geluk en geloof...  

 

 

Er liggen vast nog meer vragen.  

 

Hoe dan ook: het is in ieder geval goed  

voor onszelf en voor de vreemden,  

om hardnekkig door te vragen  

waar Jezus te vinden is.  

 

Koningen kunnen het mis hebben,  

de kerk kan in tradities verzeild raken,  

maar op weg gaan en vragen,  

dat moeten we altijd zelf doen.  

 

Amen 
© Jan-Hendrik Kip 

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


