
P R E E K 

Jesaja 60,1-6 
Psalm 72 
Matteus 2,1-12 
 
Lieve gemeente, 

We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Een leeg jaar dat voor ons ligt. Ik zelf vind dat ook altijd een 

beetje vreemd. Je moet je weer ‘verhouden’ tot zo’n nieuw jaar, dat moet weer een beetje vorm krijgen. 

Dat je naar het schansspringen kijkt in Garmish Partenkirchen en dat je je dan afvraagt: moet ik me nou 

nog iets voornemen, wil ik nog iets achter me laten.  Wat ben ik van plan met dat nieuwe jaar. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soort bedenkingen een beetje achter me heb gelaten. Het 

schansspringen heb ik ook overgeslagen. Wat het nieuwe jaar betreft kun je je hoogstens afvragen waar 

je invloed op hebt en waar niet. We weten niet hoe het zal gaan en hoe het zal worden. Gisteren was ik 

in Rotterdam om afscheid te nemen van een dierbare vriend. Hij had op zijn rouwkaart gezet: ‘Op de 

wind heb je geen invloed, wel op de manier waarop je de zeilen zet’. En zo is het. Misschien is het beter 

om vast te stellen dat het nieuwe jaar met ons begint, en wat is dat nieuwe jaar met ons van plan. Wat 

heeft het leven voor plannen met mij. Aan moois, aan ontroerends, aan moeilijks, aan onverwachts. 

Mijn nieuwe kalender begon met een ferme uitspraak van Lucius Annaeus Seneca: ‘Gefilosofeerd moet 

er worden’. (Filosofie in de oudheid is altijd gericht op het dagelijks leven, hoe leef ik het best en het 

mooist). Seneca was een tijdgenoot van Jezus. Ik vind dat fascinerend. Als je zijn werk leest dan lees je 

dus ook over de tijd waarin Jezus leefde. Seneca was 4 toen Jezus werd geboren. Hij werkte o.a. aan het 

hof van Nero, in de hoop daar goede invloed te hebben. Maar die Nero was, net als Herodes, ook niet 

helemaal in orde en groeide uit tot een van de meest wrede heersers die we kennen. (Christenen in teer 

dopen en dan als fakkel gebruiken). Nare jongens die Romeinen. 

Seneca heeft veel moois achtergelaten. Tijdloos. In veel van zijn werk legt hij de nadruk op de innerlijke 

vrijheid, de individuele autonomie. Maar ook hoe je om moet gaan met verleidingen, tegenslagen, met 

de decadentie van de rijken enz.. Buitengewoon belangrijke werken uit de oudheid. 

En de tekst van 1 januari was dus: ‘Gefilosofeerd moet er worden’. En hij doelt daarmee op die tijdloze 

vragen die wij mensen kunnen hebben. In zijn tijd en nu in 2018. En hoe je daar het beste mee om kunt 

gaan. Wat nou als alles of door het noodlot, ofwel door God, ofwel door het toeval bepaald wordt. En 

als alles al vaststaat of van de wil van de almachtige God afhangt, wat hebben wij zelf dan nog in de 

melk te brokkelen. En als we een speelbal zijn van het toeval, hoe kunnen we dan nog richting geven aan 

ons leven? 

Nou, zegt Seneca, daar is een antwoord op. Als je gelooft in het lot, dan moet je dat lot leren 

accepteren. Als je gelooft in toeval moet je dat toeval leren dragen. Als je gelooft in God moet je leren 

om God te volgen. Maar jij kiest en jij stuurt. En altijd heb je een keuze. 

Datzelfde lees ik wonderwel in het verhaal van Matteus vandaag. Over de drie koningen, de Godzoekers 

die, zodra ze het kind hebben gevonden, niet anders kunnen dan knielen. 

  



We weten niet zoveel van deze magiers, maar in hun kostbare geschenken – goud, wierook en mirre – 

proef je de Koninklijke status. Anders zouden ze in Jeruzalem ook niet zomaar het hof van Herodus 

binnen hebben kunnen lopen. En de woorden van Jesaja en psalm 72 klinken er in door. De volken zullen 

optrekken naar Jeruzalem en hun geschenken brengen aan de zoon van David. Het is dus allerminst 

vreemd om deze magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan te treffen. 

Maar we weten niet echt veel van ze. Waar ze vandaan komen, met hoeveel ze waren en hoe ze 

werkelijk heetten. Zelf noem ik ze het liefst de drie wijzen uit het Oosten. Zoals de oude Statenvertaling 

het vertaalt. 

Wijsheid is altijd een houding van openheid. Wijs is iemand niet omdat hij alle antwoorden weet op 

iedere vraag maar omdat hij door alle antwoorden in staat is om nieuwe vragen te stellen en nieuwe 

wegen te gaan. Wijsheid groeit niet waar iemand eenzaam in een kamer over boeken zit gebogen maar 

wijsheid groeit waar mensen door een nieuwe ervaring onrustig worden en op zoek gaan naar 

antwoorden. 

Matteus voert deze drie wijzen op als de eerste Godzoekers, de eerste zoekers naar de Godsgezant. Met 

het goud dat verwijst naar Jezus als koning. Met wierook dat wijst op zijn goddelijke afkomst. En de 

mirre, de zalving, wijst vooruit naar zijn dood en begrafenis. Het leven van het kind van Bethlehem – zijn 

oorsprong en bestemming. Maar de geschenken zijn meer denk ik. Het is ook de instemming met de 

woorden, met de daden van liefde die dat kind van zijn leven gemaakt heeft. In God geloven is God leren 

volgen, de ster achterna, achter de woorden staan, achter de verhalen. Niet uit gewoonte of om welke 

andere reden dan ook, maar omdat je weet dat het voor jou de goede woorden zijn, de goede verhalen. 

En het verhaal zegt ons ook dat we niet bang moeten zijn achter sterren en dromen aan te gaan want ze 

zullen vroeg of laat naar die andere mens leiden die jij nodig hebt en die jou nodig heeft. Je gids, je 

geliefde, je voorbeeld, je Messias. Dus ga op reis in 2018. 

En natuurlijk zul je ook in 2018 twijfelen, moedeloos worden, omwegen maken en vergissingen. Dat is 

nu eenmaal zo. Maar misschien zijn dat juist wel nieuwe kansen voor nieuwe vragen en nieuwe wegen. 

Kijk naar die drie wijzen. Zeker zullen ze onderweg gedacht hebben – wat zijn we aan het doen? 

Vanwege een nieuwe ster alles achter je laten en je leven op het spel zetten, een zoektocht vol gevaren 

en ongewisse resultaten. Je door een nieuw licht door woestijnen laten drijven rechtstreeks in de armen 

van een heerser die over kinderlijken gaat. 

Dat was inderdaad een gevaarlijke fout. Ze belanden op een plek waar Jezus juist niet te vinden is. In het 

koninklijk paleis is hij niet. Maar ook al brengen ze zichzelf en Jezus in gevaar, ze krijgen wel hun goede 

richting gewezen. 

Wijs waren de magiër nìet omdat ze een bijzondere ster ontdekt hadden. Wijs wèrden ze toen ze op 

weg gingen, het teken volgend, op zoek naar de goddelijke boodschap. Wijs zijn ze als ze Herodes 

ontmoeten en het alleen bij die eenvoudige vraag houden: Waar is de koning der Judeeërs die is 

voortgebracht? Wijs zijn ze omdat ze begrijpen dat hun menselijke verstand en wijsheid ook gevraagd 

wordt. Een ster kun je volgen, een ster straalt zijn licht zonder waarom en kent geen goed of fout. Maar 

Herodes volgen ze niet, Herodes heeft aardse interesses en verstopte intenties. Achter zijn woorden 

klinkt ‘het kwaad’. En het kwaad is sluw, en gaat zorgvuldig en in het geniep te werk. 

  



En ik zei het al in de inleiding, dit verhaal is ook een verhaal over donker en licht, over goed en kwaad. 

De drie wijzen zien het. Voelen het, weten het. Ze verdedigen zich niet tegenover Herodes, scheppen 

niet op met dat, wat zij weten, luisteren attent, en vertrekken dan weer. En no way dat ze terug zullen 

gaan naar Jeruzalem 

Want machtshebbers als Herodes, die moet je te slim af zijn. Neem een andere weg, vertel een ander 

verhaal. 

Aan het einde van hun reis slaan zij hun ogen neer en buigen zij diep: niet uit treurnis of vertwijfeling, 

maar om vol verwondering en vreugde Gods Zoon te aanbidden. Want niet de ster zelf is het licht, maar 

Christus is de ware bron van licht. En ze zullen de diepe reden hebben begrepen waarom Jezus midden 

in de donkere nacht geboren moest worden en waarom Christus midden in de nacht is opgestaan: al 

onze diepe nachten wil hij verlichten, opdat wij nooit de zon vergeten, die iedere nacht met haar stralen 

beëindigt.  

Met Jesaja wens ik jullie dat toe in 2018. Sta op, word licht, want jouw licht is gekomen. Open je ogen en 

kijk om je heen. Dan, als je het ziet, zul je stralen. 

Amen.   

 

Mijn 2018 wens voor u allen: 

Ik wens u en jou moed om hartelijk te blijven temidden van mensen die soms koud en hard zijn. 

Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven en ook wel eens een nederlaag om nooit overmoedig te 

worden. 

Ik wens je vreugde al de dagen van je leven maar ook wat balans om die blijdschap te waarderen. 

Ik wens je troost die je droefheid mildert en humor die je leert te relativeren. 

Ik wens je moed om alle tegenslagen te dragen. 

Ik wens je veel zon en ook wat storm die pit geeft aan je leven. 

Ik wens je vrede met zoveel mogelijk mensen als het maar kan maar ook in het diepste hoekje van je 

hart. 

  

Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen om in de goedheid van het leven te geloven. 

Wat ik je nog meer kan wensen is een diepe Liefde die alles zinvol maakt. In Gods naam. 

  

 


