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Uitleg en verkondiging vanuit Genesis 25:1-6; Jesaja 60:1-16 en Matteüs 2:1-12 

(ds. Simon Dingemanse, 8 januari 2023, Oude Jeroenskerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Velen van ons hebben waarschijnlijk de kerstboom al buiten gezet en de andere kerstspullen 

weer op zolder opgeborgen, maar in veel oosters-orthodoxe kerken vieren ze juist in deze 

dagen het feest van de komst van Christus…en wel op 6 januari, het feest van Epifanie…het 

feest van Epifanie is ook wat ouder dan ons kerstfeest dat pas vanaf de vierde eeuw wordt 

gevierd… 

  

Het eerste verhaal dat bij het feest van Epifanie hoort, is dat wat we vanmorgen gehoord 

hebben uit Matteüs 2, over de wijzen uit het oosten… 

 

Het is opvallend hoe sterk dat geboorteverhaal van Matteüs verschilt van dat van Lucas… 

geen keizer Augustus maar koning Herodes…geen herders op het veld maar magiërs uit het 

oosten…geen lichtgevende engelen maar een stralende ster…geen kribbe, omdat er geen 

plaats was in de herberg maar een gewoon huis…enz… 

 

Het is dus duidelijk dat Matteüs een eígen verhaal wil vertellen om zijn lezers iets duidelijk te 

maken…hij wil op zijn eigen manier verhalenderwijs doorgeven wíe Jezus is en hoe 

belangrijk Hij is… 

 

En voor ons hier op 8 januari 2023 is het natuurlijk belangrijk of dat eeuwenoude verhaal ook 

nog kan landen in óns leven…kan Matteüs met zijn verhaal over het kindje Jezus ons in 

beweging zetten zoals die wijzen uit het oosten in beweging kwamen?... 

 

Die wijzen uit het oosten zijn magiërs, zo staat er letterlijk…en dan moeten we denken aan 

wetenschappers van die dagen uit Babylonië waar de astrologie goed ontwikkeld was…zij 

zijn geraakt door het licht van een ster, want daardoor komen ze in beweging…zij laten zich 

zelfs leiden door die ster… 

 

Maar die wijzen uit het oosten voert Matteüs niet zomaar ten tonele…daar heeft hij een 

bedoeling mee…ik heb u net een klein stukje voorgelezen uit Genesis 25…daar horen we dat 

Abraham, de eerste aartsvader van het volk Israël, tijdens zijn leven geschenken geeft aan de 

zonen van zijn bijvrouwen en hen wegstuurt naar het oosten…en de bijbelse verhalen 

vertellen dat uit de bijvrouwen van de aartsvaders allerlei volken voortkomen: Ismaël, de 

zoon van Hagar, is de aartsvader van de Ismaëlieten en Midjan, de zoon van Ketura, is de 

aartsvader van de Midjanieten, later wordt Ezau de aartsvader van de Edomieten, enz…zo 

ontstaat dus naast het volk Israël een hele volkerenwereld… 

 

En Abraham zendt de zonen van zijn bijvrouwen, die je dus als vertegenwoordigers van de 

volkerenwereld kunt zien, met geschenken naar het oosten, zo staat er in Genesis…en nu 

vertelt Matteüs dat er wijzen mét geschenken uít het oosten komen om een verre nazaat van 

Abraham, de koning van de Joden, de Messias, te zoeken…en hij bedoelt daar waarschijnlijk 

mee te zeggen dat de hele volkerenwereld nu terugkomt, omdat ook zij graag de Messias eer 

willen brengen…in Abraham zullen immers alle volken gezegend worden, zo luidde ooit de 

belofte van God… 
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En u, jij en ik behoren ook tot die volkerenwereld, ook al leven wij tweeduizend jaar 

later…en dat is toch een extra reden om ons bij die wijzen te voegen en met hen mee in 

beweging te komen…wij als wijzen uit het wésten… nou ja, dat mag je hopen tenminste… 

 

Of zijn we zo onwijs dat we liever blijven zitten waar we zitten?...Kijk, als je hier zit met het 

idee dat je eigen in elkaar geknutselde verlichting afdoende is, dan heb je dat lichtspoor van 

God natuurlijk niet nodig…maar als je verlangt naar het licht van Gods goede schepping…en 

als je van jezelf weet dat je richtingaanwijzers nodig hebt om de aanwezigheid van God in 

deze wereld op het spoor te komen, ja, dan ligt het anders… 

 

Dan voel je iets van de onrust die die ster bij je wil oproepen: waar ligt de lichtbron van mijn 

bestaan? Waar is het ware leven te vinden?...Hoe kan ik recht doen aan het koninkrijk van 

God in deze wereld waar zoveel mis is en de gerechtigheid vaak geweld wordt aangedaan?... 

  

Laten we eens een actueel voorbeeld nemen uit onze eigen tijd: het duurt niet lang meer of we 

hebben in Nederland weer verkiezingen…verkiezingen voor de Eerste kamer in maart… 

gelukkig leven we in een democratie en valt er wat te kiezen…ook al is er zoveel te kiezen dat 

je er misschien wel kiespijn van krijgt…heel veel partijen en partijtjes maken zich op om naar 

onze hand te dingen…partijen die graag koning willen kraaien, omdat ze volgens zichzelf de 

goede weg hebben gevonden…en elke partij heeft ook haar eigen ster op de eerste plaats 

staan…en die ster wil ons natuurlijk graag meetrekken op haar pad… 

 

Welke ster volg ik?...Je zou het ook zo kunnen zeggen: welke koning, welke herder, zoek 

ik?...of nog weer anders: kan ik iets van licht in die partijen vinden? Dat ik daar iets vind 

waarmee ik recht doe aan hoe God het leven en de wereld bedoelt, ook al is het misschien 

maar een beetje…nou, dat kan misschien nog een hele zoektocht worden… 

 

Het is maar een voorbeeld en misschien vindt u het te politiek…maar Matteüs’ verhaal zit ook 

vol politiek…Matteüs vertelt ons eigenlijk een soort verkiezingsverhaal…er zijn twee 

koningen…de koning der Joden waar de wijzen uit het oosten naar op zoek zijn en Herodes 

die van zichzelf vindt dat hij de koning der Joden is… 

 

Herodes schrikt zich dan ook wezenloos als hij van de wijzen hoort dat zij op zoek zijn naar 

de ‘pasgeboren’ koning der Joden…Herodes ruikt een rivaal…en omdat hij de Poetin van zijn 

dagen is, zal hij over lijken gaan om die rivaal uit de weg te ruimen… 

 

Uit historische bronnen weten we dat Herodes in zijn leven zijn zwager, zijn vrouw, zijn 

schoonmoeder en drie van zijn zoons heeft laten ombrengen, omdat hij in hen gevaarlijke 

rivalen voor de troon zag…en toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zoveel mogelijk 

leidinggevende mannen uit de joodse bevolking opsluiten met de bedoeling dat zij allemaal 

gedood zouden worden als hij overleden was…”dan zal heel Judea en ieder gezin mij 

bewenen, of ze nu willen of niet,” zei hij… 

 

Dat plan is verijdeld door zijn zus, toen hij dood was, maar het zegt alles over wie koning 

Herodes was…en jammer genoeg bestaan zulke regeringsleiders nog steeds…de tirannen uit 

onze tijd kijken ook niet op een paar honderd kinderen meer of minder, net zomin als andere 

terroristen… 
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Zo iemand is Herodes ook en daarom geeft hij de wijzen de opdracht hem in te lichten zodra 

ze het kind gevonden hebben…dan kan hij ook het kind gaan aanbidden, maar niet 

heus…nee, hij zal dat kindje doden… 

 

Matteüs stelt ons dus meteen in dit verkiezingsverhaal al voor de keuze: welke koning wil je 

volgen?...voor wie kies je?...kies je voor Herodes die vindt dat hij de ster is en die ook de 

politieke macht heeft of kies je voor Jezus, dat weerloze kind zonder macht dat door het licht 

van Gods goede schepping wordt aangewezen?... dat is een politieke keuze maar tegelijkertijd 

ook een geloofskeuze die de nodige moed vraagt… 

 

De magiërs uit het oosten hebben die moed…dat is ook hun wijsheid…zij kiezen voor Jezus 

als koning der Joden…maar nu moeten we wel beseffen dat we die titel ‘koning der Joden’ 

nog één keer terug horen in het Matteüs-evangelie…namelijk als titel op het bordje dat boven 

zijn hoofd aan het kruis wordt getimmerd…deze koning zal gekruisigd worden door de 

machthebbers… 

 

Maar als we horen dat de wijzen uit het oosten met grote vreugde vervuld zijn als ze het 

kindje gevonden hebben, dan moeten we ook bedenken dat we die grote vreugde evenzo aan 

het eind van Matteüs’ evangelie tegenkomen… namelijk bij de vrouwen die bij het lege graf 

te horen krijgen dat Jezus is opgestaan…deze koning is dus de gekruisigde die is 

opgestaan…dát laat Matteüs ook meteen al in het begin oplichten in zijn geboorteverhaal… 

 

De ster, het licht van Gods goede schepping, valt dus niet op zomaar een koning…nee, dit 

kind is de koning van Godswege die dwars door lijden en dood heen het goede leven zal 

vinden en redden…het is de koning van Pasen…die tijdens zijn leven al tekenen zal oprichten 

van Gods koninkrijk door bevrijdend en genezend rond te gaan en lichtgevende woorden te 

spreken die mensen verder helpen… 

 

De wijzen bieden deze koning goud, wierook en mirre aan…goud hoort bij de koning, 

wierook bij zijn goddelijkheid en mirre bij zijn dood, zo vertelt de kerkelijke traditie…en 

vervolgens laten de wijzen Herodes links liggen door via een andere route terug te gaan…zij 

zijn burgerlijk ongehoorzaam, want ze willen Gods aanwezigheid in deze wereld niet in 

gevaar brengen…zij willen graag dat die tot bloei komt… 

Maar wat willen wij?...Wat zoeken u, jij en ik?...Wie kiezen wij?...Zijn er ook in onze tijd 

lichtsporen te vinden in de lijn van deze koning?...Hoe kwetsbaar ook misschien…want 

blijkbaar is Gods aanwezigheid in deze wereld breekbaar en kwetsbaar…kwetsbaar als een 

kind…maar desondanks vol groot gezag…en sterker dan de dood… 

 

Zo’n groot gezag dat het de kwade machten tot razernij brengt…Herodes gooit bij wijze van 

spreken vatbommen op Bethlehem, opdat dat gezag het niet zal winnen…nee, Gods Zoon 

woont niet in een veilige burcht of in een paleis met soldaten op wacht…  

 

Gods aanwezigheid vind je in het verborgene…in een onaanzienlijk dorpje als Bethlehem en 

in een gewoon huis…en hij wordt door zijn ouders ternauwernood gered van tiranniek 

geweld…als God mens wordt, dan ook helemaal, met alle risico’s van dien…Hij zal tot de 

minsten der mensen behoren…   

 

Zijn er vandaag de dag lichtsporen te vinden?...Nu, dat er in Nederland 80.000 Oekraïense 

vluchtelingen worden opgevangen en in Duitsland en Tsjechië en andere landen nog veel 

meer, is zo’n lichtspoor…in Odijk waar ik ooit predikant was hadden ze op oudejaarsavond 
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een gezellige avond georganiseerd in een zaaltje van de kerk voor mensen die alleen of 

eenzaam zijn…een herberg, zeg maar…dat is een lichtje op dat lichtspoor… 

 

Als er mensen zijn die de voedselkast bij het Windkrachthuis in de Hoofdstraat vullen met 

houdbare levensmiddelen, zodat anderen die tekort komen kunnen eten of als mensen die 

genoeg hebben hun energietoelage helemaal of gedeeltelijk weggeven, dan zijn dat ook 

lichtjes op dat lichtspoor… 

 

 

Misschien kunnen wij ook wel deelgenoten worden van lichtsporen van God in deze 

wereld…dat we afzien van teveel macht en niet trappen in de valkuil van de hoogmoed…dat 

we de moed hebben om die leider te eren die zich als de minste opstelt en niet als de meeste, 

die leider die daadwerkelijk herder van de weerlozen wil zijn…dat we zelfs ook zelf de moed 

hebben om zo nodig de minste te zijn… 

  

Het zou zomaar kunnen dat je dan zelf ook iets van een ster krijgt die navolgenswaard 

is…niet als prestatie of verdienste, maar omdat je het licht van Gods liefde weerspiegelt…het 

zou maar zo kunnen zijn dat er dan iets meer gaat schijnen en verschijnen van Gods 

koninkrijk…steeds iets meer Epifanie nu wij op 25 december al kerstfeest gevierd hebben… 

 

Kortom: wil je een wijze uit het westen zijn?...Amen. 


