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meditatie 
 
Toen, nu twintig jaar geleden, ons op een college een gedachte werd verteld over de Wijzen uit het 
Oosten, niet drie, maar misschien wel zes of zeven, toen ging er een wereld voor me open. Een 
wereld die er tot dan toe ook wel was geweest, een fascinatie voor de schoonheid en de 
kunstzinnigheid van de Schrift, van huis uit, van kerk uit, van school uit, maar toen kreeg die 
fascinatie een fijnzinnige verdieping. Een zin. Een zin ook om er meer van te willen proeven, meer 
ontdekken, meer dwarsverbanden, subtiliteiten, meer schoonheid, meer achtergrond. Zin om te 
studeren dus, om zelf te leren de Schriften uit te mogen leggen. De taal er van nog beter te leren 
verstaan en die te verbinden met taal van ons, van nu, van hoe wij in het leven staan.  
 
Het was, zoals ik ook in m'n hoofdartikel van de Kerst-Onderweg vertelde, prof. dr. Niek Schuman, 
die ons zijn inzicht over de wijzen aan de hand deed. Hij ziet in die geschenkengevers, die de 
pasgeboren Jezus hulde komen bewijzen, de gestalten van de kinderen van Abraham, die hij bij 
het einde van zijn leven wegzond, Oostwaarts, mét geschenken. Schumans idee is dat Matteüs ze 
terug laat keren, mét geschenken. Maar met meer dan dat, met zichzelf. Ze brengen iets nieuws 
met zich mee, iets ongekends, andere taal, andere gewoonten, andere manieren om de 
werkelijkheid te duiden. Zij hadden geleerd de taal der sterren te lezen, in Israël kende men de taal 
van de Schriften. Nu wil het nogal eens gebeuren dat mensen die de taal van Schriften kennen en 
daar mee leven er ook nog wel eens star mee om kunnen gaan. Door te zeggen: deze Schrift is 
enig waar. Het staat in de Koran, dus is het zo en moet het zo. Het staat in de Bijbel, dus houden 
wij ons eraan. Het staat in de Thora, dus moet die onverkort worden uitgevoerd. 
 
Maar ja, dan ben je Evangelist, Matteüs bijvoorbeeld. Dan leef je in de werkelijkheid dat de 
beweging van Jezus de Opgestane Heer niet alleen mensen uit de Joodse traditie aanspreekt, 
maar ook anderen, met andere talen, andere manieren van filosoferen, wetenschap bedrijven... en 
dan krijg je botsingen. Dan zegt de ene partij bijvoorbeeld: je moet besneden zijn, anders tel je niet 
mee. Vanmorgen nog in het Festival of Lessons and Carols hoorden we dat in een Thoralezing: 
een onbesnedene moet uit de gemeenschap gestoten worden. En zo was er in die eerste eeuw 
ook discussie over spijswetten, discussie, debat, verharding, de prille gemeenschap was al gauw 
verdeeld. En dan komen de evangelisten en zij gaan, enkele decennia na de gebeurtenissen met 
Jezus zijn verhaal opschrijven. Hoe doe je dat? 
 
Matteüs doet dat in mijn beleving verbindend. Hij stelt Jezus voor als degene die alle volken 
samenbindt, een Koningskind, een Messias, die er is voor ál Abrahams kinderen. De erfopvolger 
Isaak met al wie na hem kwam, maar ook Ismaël en wie uit hem geboren zijn, en die zes andere 
zonen, geboren uit een latere relatie met Ketura. Matteüs maakt Jezus universeel en houdt hem 
niet particulier. Het Licht van de Messias is groter dan alleen dat ene stukje wereld dat Israël heet, 
het is zo wijd als de wereld. En de volken horen erbij, alle. 
 
Zoals Psalm 87 het zingt: Rahab en Babel zullen u behoren, ja volk na volk buigt eenmaal voor 
hem neer. Het is niet zomaar dat Niek Schuman zijn lied, dat we zojuist zongen, heeft gedicht op 
juist díe psalmmelodie. Omdat die Psalm gaat over de omvattendheid van Gods Licht voor de 
volken. En zo wil Matteüs dat ook en zo doen de anderen het ook, ieder op eigen wijze.  
 
Op eigen wijzen, net als die wijzen. Want de wijzen waren niet alleen de magiërs die het hemels 
sterverband geduid hadden in de richting van Judea waar een Koningskind geboren zou zijn. De 
wijzen waren ook de Schriftkenners, de wijze lezers uit Judea zelf. Maar in hun gezamenlijke 
ontdekkingstocht werden ze nog wijzer en dus kun je zeggen: wijzen hebben het verstaan, zieners 
vullen lezers aan.  



 
Zoals denkers doeners aanvullen. Zoals componisten schrijvers aanvullen. Zoals allochtonen 
autochtonen aanvullen. Zoals vrienden vrienden aanvullen. Zoals ouderen jongeren aanvullen, en 
andersom. Zoals Rooms Katholieken Protestanten aanvullen, bijvoorbeeld, en altijd weer hopelijk. 
Zoals religies elkaar kunnen verrijken. Zoals spirituelen meer nuchtere mensen kunnen aanvullen, 
én andersom.  
 
Voor mij, en dat dus al twintig jaar lang, en steeds sterker, is het verhaal van de Wijzen uit het 
Oosten vooral de inspiratie om verbindingen te zoeken en verrassingen niet in de weg te staan. 
Om je open te stellen voor wie er op je weg komen en wat er op je pad komt. En om op te houden 
het vreemde te zien als bedreigend voor je geloof of je heil, maar het juist te zien als een geschenk 
van God om je een veel wijdere wereld te laten zien, een fascinerende, waar je zin in ervaart en 
zin van krijgt om meer te willen proeven, meer te ontdekken, meer dwarsverbanden, subtiliteiten, 
schoonheid, meer achtergrond. En dus meer elkaar leren kennen en gaan samenwerken. 
Samenwerken om het Licht waar het Sterverband een teken van was, te delen met elkaar, een 
netwerk van Licht en Verlichting, van mensen die elkaar accepteren zoals ze zijn en waarderen in 
hun eigen talent. En zo kan het Licht sterker worden, zo sterk als die ster boven Bethlehem. En zo 
kun samen je Licht sterk laten stralen op plaatsen waar dat Licht meer dan nodig is en de Messias 
van de EEUWIGE vrede en heelheid wil brengen.  
 
 
zegen 
Moge de EEUWIGE, die de wijzen met sterrenschijnsel leidde 
naar Christus, Licht van Licht, 
ook jou leiden op het pad naar het Koningskind, 
en je brengen tot zijn hartverwarmende liefde.  
 
Amen 


