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lezing oude testament (lector) Jesaja 60, 1-6 

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 

Matteüs. 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, 

 

---C+M+B--- 

 

Dit jaar is begonnen in corona-tijd.  

 

In corona-tijd is alles anders.  

 

Op veel plaatsen zullen er dit jaar rond Driekoningen  

geen kinderen langs de deuren gaan,  

zo heb ik gelezen.  

 

Kinderen, die uitgedost zijn als koningen  

en liedjes zingen, en voor goede doelen  

verweg collecteren.  

 

Ze zullen dus ook geen C+M+B op de deuren schrijven  

met het jaartal van het net begonnen jaar.  

 

Of het hier in Geldrop ook zo is, daar kon ik geen gegevens  

over vinden.  

 

Dat het nu anders gaat maakt ons er van bewust:  

rond dit korte verhaal uit Mt 2  

over de drie wijzen, magiers, 

 is er heel veel legendevorming, veel gewoonten en tradities ontstaan. 

 

 

---tradities--- 

 



Tradities die grotendeels geen basis hebben in het verhaal zelf. 

 

We hebben onwillekeurig drie mensen voor ogen. 

Maar dat staat niet in het verhaal.  

Dat concludeerde men uit de drie geschenken  

die ze meebrachten.  

Er staat ook niet dat het koningen waren.  

 

Dat ontstond door een suggestie van kerkvader Tertullianus  

in de derde eeuw, hij leidde dat af  

uit het goud en vooral uit de Jesaja-tekst  

die Mt waarschijnlijk in gedachten heeft gehad,  

en waar het wel over koningen gaat  

die zich laten leiden door de aantrekkingskracht van het licht. 

 

Toen het eenmaal drie waren in de voorstelling 

heeft men aan deze drie  

verschillende leeftijden toegekend: 

de één oud en grijs 

een ander in de bloeitijd van het leven 

en één die nog jong is. 

 

Om aan te duiden:  

alle leeftijden, verleden, heden, toekomst 

komen naar het licht van dit kind. 

 

In het spoor van kerkvader Augustinus 

kregen ze een verschillend uiterlijk: 

de jongste kreeg een zwarte huidskleur,  

de ander donker, de derde blank,  

en zo stonden ze symbool  

voor de toenmalige bekende continenten: 

Afrika, Azie, Europa. 

En soms zaten ze ook op bijbehorende rijdieren: 

een kameel, een olifant, en een paard. 

 

In de zesde eeuw kregen ze namen 

Caspar, Melchior, Balthasar 

en sinds de negende eeuw werden die namen 

algemeen gebruikelijk. 

 

Een rijke traditie, een overvloed aan beelden  

rond dit bijbelverhaal. 

Er zijn weinig bijbelverhalen  

waar zoveel latere beeldvorming omheen zit. 

 

 



---Mt--- 

 

Op veel kerstplaatjes staan deze drie  

naast herders en engelen en Maria en Jozef, 

maar ze komen niet uit één evangelie. 

Mt weet niets van een stal en herders,  

en Lk weet niets over de wijzen en de ster. 

 

Als we alleen Mt hadden zouden we, net als deze magiers,  

nu pas horen over Betlehem  

als plaats waar Jezus is geboren. 

 

Mt begint het geboorteverhaal van Jezus  

met een geslachtsregister.  

 

In hst 1 maakt hij duidelijk: Jezus komt voort uit de Joodse traditie,  

hij is een zoon van Abraham. 

Maar hier in hst 2 zegt hij er meteen bij:  

hij is er niet alleen voor Joden,  

de uiteinden van de aarde worden aangetrokken  

door zijn verschijnen.  

 

Het is dus in die zin helemaal terecht,  

als er aan dit verhaal beelden worden vastgemaakt  

die iets hebben van veelkleurigheid en  

alomvattendheid en verbinding,  

dat staat niet in het evangelie maar het is wel in de lijn van Matteus. 

 

 

Christus is voor Matteus  

een mens van God die  

op wonderbaarlijke manier  

niet alleen in Israel 

maar van overal op de aardbol  

de mensen aantrekt.  

 

Christus is er voor álle mensen, voor álle volken.  

Er gaat een inspiratie van hem uit die geen grenzen kent.  

 

In hem is een kracht aanwezig die mensen aantrekt.  

 

Voordat er ook maar één visser bij het meer van Galilea  

door Jezus geroepen is  

om hem te volgen  

komen de einden van de aarde al bij hem op bezoek, 

niet geroepen maar aangetrokken,  

gefascineerd door deze mens  



die daar is in het licht van God.  

 

 

°°° 

 

De magiers komen, vanuit Israel gezien,  

echt uit vreemd land. 

 

Ze komen uit het Oosten. De opgaande zon.  

Licht. Hemellichamen. 

Vanuit Israel gezien ligt in het Oosten ook Babylon.  

Land van de ballingschap. 

Van ver van God vandaan zijn. 

 

Waar de magiers vandaan komen,  

dat is niet alleen vreemd,  

dat is zelfs verdacht. 

 

Waar ze niets weten van Abraham en Mozes,  

bevrijding uit slavernij, David,  

koningschap en herder-zijn.  

Waar ze wel veel weten over astrologie/astronomie. 

 

 

Van de sterren moest Israël niet zoveel hebben.  

Dat de lotgevallen van de mensen en  

de geheimen van het leven  

in de sterren te lezen zou zijn,  

dat vond men in Israël verdacht.  

Heidens bijgeloof. 

 

Het eerste scheppingsverhaal,  

in de tijd van de ballingschap geschreven, 

laat dat ook zien:  

op de vierde dag worden  

zon, maan en sterren geschapen.  

Maar die zijn gewoon om de tijd in te delen,  

lichtjes aan de hemel,  

daar is niets goddelijks aan.  

 

En het licht is er al vanaf het begin. 

 

Vergeet de betekenis die Babylon aan sterren hecht,  

is de boodschap.  

 

°°° 

 



Die doelgerichtheid in het optreden van de magiers 

die geheimzinnige krachten  

die hen kennelijk aansturen - 

het moet voor Israel dreigend geweest zijn. 

 

Merkwaardigerwijs weten zij dankzij hun sterrenkunde  

méér dan iedereen in Jeruzalem. 

 

Een nieuwgeboren koning, en ze willen alleen maar weten  

wáár die precies te vinden is.  

 

Al het andere weten ze al.  

Dus niet de vraag óf er misschien  

een koning zou kunnen zijn.  

Maar waar ze heen moeten.  

 

 

---zoekers--- 

 

Ze leggen niets uit, ze  

gaan niets rechtvaardigen of onderbouwen 

gaan geen kennis etaleren 

alleen maar vragen naar de weg. 

 

Je zou zeggen dat ze verbaasd moeten hebben opgekeken  

toen bleek  

dat ze niet in de hoofdstad moeten zijn. 

 

Ze hebben eigenlijk ook geen boodschap aan Herodes. 

Ook niet aan de paniek die er bij hem ontstaat. 

Want zij volgen een ster, en sterren luisteren niet naar mensen,  

ook niet naar koningen. 

 

 

Als je Mt recht wil doen zou je hen  

misschien beter geen koningen moeten noemen. 

Koningen gaan regeren, gaan anderen leiden, 

maar wijzen, magiers,  

zijn zoekers, 

die láten zich leiden, 

die willen ontdekken, niet controleren. 

 

 

Mt zegt met dit verhaal dat je,  

om de Messias te vinden,  

toch weer de schriften nodig hebt. 

 



Ze worden pas wijzer nadat er in de profeten gekeken is. 

Zonder de Schriften van Israel  

vind je de Messias niet. 

Dat is de ene kant. 

 

De andere kant is:  

kennis van de Schriften is geen garantie 

voor betrokkenheid.  

 

De magiers hebben de Schriften nodig,  

maar de uitleggers van die Schriften  

blijken vreemd genoeg niet hun bondgenoten. 

 

De mensen van de schriften,  

die zoeken helemaal niet.  

Die leggen uit hoe het zit en dat was het. 

 

 

Die aantrekkingskracht die de magiers hebben opgevangen 

en die hen heeft aangezet om op weg te gaan 

zegt de schriftgeleerden blijkbaar totaal niets. 

 

Je zou toch zeggen:  

waarom gaan ze niet samen verder? 

 

De magiers kennen door hun inspiratiebronnen het tijdstip,  

maar niet de plaats. 

De schriftgeleerden kennen door hun inspiratiebronnen de plaats, 

maar hebben geen gevoel voor  

wat dat op dat moment betekent. 

 

Waarom zien ze niet dat  

de ander iets heeft  

wat je zelf niet in huis hebt?  

 

Wat zou ik dit een mooi verhaal gevonden hebben  

als er hier verbinding was ontstaan  

en ze waardering hadden getoond  

voor elkaars bronnen en samen verder waren gegaan. 

 

 

Maar ze blijven vreemden voor elkaar.  

De schriftgeleerden wantrouwen  

de bronnen van de magiers  

en de magiers wantrouwen  

de afstandelijke houding van de schriftgeleerden. 

 



 

---aantrekkingskracht--- 

 

Maar het is wel het verhaal van  

die geheimzinnige aantrekkingskracht  

die van Jezus uitgaat.  

 

Dat is wat aan de geleerden in Jeruzalem,  

maar misschien ook aan ons,  

de juiste vragen stelt. 

 

Als de meest vreemde figuren uit de meest verdachte streken  

de aantrekkingskracht van dit kind  

met hun antennes opvangen  

en op zoek gaan  

- wat doe jij er dan mee?  

 

Vang jij ook iets op van zijn betekenis en  

laat je dat een rol spelen op je levensweg?  

Ben je ook een zoeker?  

Wil je ook ontdekken?  

 

Als de meest vreemde of verdachte figuren  

er een lange reis voor over hebben,  

wat heb jij er dan voor over?  

 

Je wilt toch niet lijken op Herodes die alleen maar bang is  

iets te verliezen?  

Je wilt toch niet lijken op de schriftgeleerden  

die alles wel weten te vinden en te benoemen  

maar die nergens warm voor lopen?  

 

Je wilt toch ook horen bij degenen die  

het licht van deze koning gaan zoeken  

en zich door hem laten inspireren?  

 

Die hem in die zin koning laten zijn  

dat ze willen leven zoals hij het wil?  

 

Je wilt toch horen bij hem die  

- de magiers hadden het bij het rechte eind,  

zo is gebleken -  

een spoor van licht en liefde  

door de wereldgeschiedenis trekt?  

 

Je wilt hem toch ook - nou ja, geschenken brengen, -  

maar laat ik zeggen:  



je wilt je toch ook overgeven,  

je verliezen aan de goede kracht  

die er van hem uitgaat? 

 

In de harten van de mensen uit de vreemdste streken  

en met de meest verdachte levensovertuigingen  

leeft een verlangen om bij deze mens van God te horen  

- dan wil jij toch niet afzijdig blijven? 

 

Laat je door deze koning inspireren,  

laat hem werkelijk koning zijn,  

in je handelen en in je hart.  

 

Laat je raken door dit kind, laat je door dit kind verbinden  

met God en met elkaar. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 975, 1.2.3.   Jezus roept hier mensen samen… 
 


