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Wij hebben bezoek gekregen vandaag. We hebben gasten in ons midden die op 
doorreis zijn door Borne en ze hebben ze hebben even halt gehouden hier in ons 
midden. Het zijn de wijzen uit het Oosten en ik stel ze eventjes aan u voor. Centraal 
en in het midden op de olifant zien wij de zestigjarige Balthasar, die afkomstig is uit 
Saba – Ethiopië of uit Azië. We kunnen het hem niet vragen waar 'ie vandaan komt, 
want hij zegt niet zo heel veel terug. En deze Balthasar heeft wierook bij zich. Dan 
hebben wij de kameel, rechts, en daarop zit de wijze Caspar. Hij is een jonge man 
van 20, afkomstig uit Afrika en hij heeft mirre bij zich. En dan hebben we op het 
paard Melchior, een veertigjarige blanke bebaarde grijsaard. De herkomst is Europa 
en deze Melchior heeft goud bij zich. We heten ze van harte welkom in ons midden. 

In Duitsland trekken vandaag, 6 januari, Driekoningen, kinderen, verkleed als de 
heilige drie koningen Balthasar, Melchior en Caspar, van huis naar huis om deze na 
het opzeggen van het versje te zegenen. Naast de voordeur schrijven ze dan met 
krijt ‘C+M+B+jaartal’. De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk ‘Christus 
Mansionem Benedicat’ (Christus zegene dit huis), maar de letters verwijzen dus ook 
naar de namen van de wijzen. 

Voor de zegening van een huis krijgen de verklede kinderen een ‘centje’ en vaak een
snoepje. Het ingezamelde geld wordt aan goede doelen geschonken. Dit oude 
kerkelijke gebruik zie je in Nederland, helaas, bijna niet meer. In Duitsland wordt 
deze traditie tot op de dag van vandaag in ere gehouden. 

De oorsprong hiervan komt uit de Bijbel. Volgens de overleveringen kwamen de drie 
wijzen, later koningen, pas op 6 januari met hun geschenken bij de stal in Bethlehem 
aan. Balthasar gaf Jezus mirre, een parfum waarmee doden werden ingewreven, om
aan te geven dat Jezus zou lijden en sterven. Van Melchior kreeg hij goud, ten teken 
dat hij de Koning der Koningen zou zijn. Caspar bracht wierook mee, ten teken dat 
Jezus zou worden geëerd. Uiteindelijk werd Drie Koningen – 6 januari – het einde 
van de kersttijd. Het is de dag waarop in Duitsland de lichtjes in de kerstboom voor 
de laatste keer worden aangestoken. Nog steeds worden op de dag na Drie 
koningen traditioneel alle kerstversieringen opgeruimd.



gelezen en gezongen:

Thoralezing Genesis 25: 1-11

lied Abraham zond zijn zonen naar het oosten
tekst Niek Schuman (6 december 1936 – 25 december 2018), 

melodie Genève 1562, psalm 87

1 Abraham zond zijn zonen naar het oosten,
de weg terug, bevolen aan het lot;
zij gingen met geschenken, maar geen God,
geen woord of wet, geen Schrift om hen te troosten.

2 Toch leerden zij de taal der sterren lezen,
totdat een eind kwam aan hun lange nacht,
de ster heeft hen in Bethlehem gebracht,
de laatsten zullen hier de eersten wezen.

3 De ware zoon van Abraham moet sterven
in de Jordaan, waarin de dood zich hult,
alle gerechtigheid wordt hier vervuld,
om zo een land, de aarde te beërven.

4 Het water van de doop wordt wijn des Heren,
in Kana, waar Maria op het feest
gelooft dat Hij, de schenker van de Geest,
hier uit het niets het leven weer doet keren. 

5 O, Jezus, licht der wereld, volkenherder,
Gij die de sleutel zijt van Kanaän,
roep alle kinderen van Abraham
en help hen op hun lange wegen verder.

6 Gij, ster van Bethlehem-, Gij, wijn van Kana,
Gij die ons uitleidt door de Doodsrivier,
Gij die verschenen zijt-, wees heden hier,
waar wij uw lof bezingen: Halleluja!

Evangelielezing  Matteüs 2: 1-12



lied Waar ooit de eerste dag begon
tekst Johan Meijer, melodie Conrad Kocher

2 Juda krijgt een Koningskind,
schrijft de Schrift waarin men vindt:
‘Bethlehem, uit jou komt voort 
Leidsman van het hoogste soort’
Wijze lezers wisten niet 
dat het heil al was geschied.

3 Hemels heil, het is geschied 
op ons aardse grondgebied. 
Niet een prins in een paleis, 
niet op machtsbeluste wijs.
Maar in eenvoud vind je Hem
in een grot bij Bethlehem.

4 Wijzen hebben het verstaan: 
zieners vullen lezers aan.
Vreemden komen weer in beeld 
waar het inzicht wordt gedeeld
dat dit nieuwe Koningskind
alle volken samenbindt. 



preek
gemeente van de Heer die ons geboren is, lieve mensen van God

Voor degeen in z'n schuilhoek achter glas, 
voor degeen met de dichtbeslagen ramen 
voor degeen die dacht dat-ie alleen was 
moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degeen met 't dichtgeslagen boek,
voor degeen met de snelvergeten namen,
voor degeen met 't vruchteloze zoeken 
moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder!
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder!

Niet zonder ons.

Ramses Shaffy, die dit lied zong, kwam regelmatig in de Dominicus in Amsterdam, 
waar ik, zoals gezegd, afgelopen donderdag was bij het afscheid van Niek Schuman.
Shaffy, vrijgevochten en zeer levenslustig, zou je nu niet meteen betitelen als een 
doorsnee kerkganger, maar hij was geraakt door de sfeer in die prachtige kerk aan 
de Spuistraat. Hij raakte bevriend met een van de pastores, Wim Tepe, die 
omstreeks 1975 een hersenbloeding kreeg en in een coma raakte. Ramses ging bij 
zijn bed zitten, hij waakte en waakte en zong en zong en al zingend, met accordeon 
zo nu en dan, heeft hij Wim uit het coma kunnen
wekken, waardoor hij, Wim, nog jarenlang actief
kon blijven in de Dominicus. En Ramses was er
vaak te vinden, in die kerk. Bij vieringen, maar
ook wel alleen, en soms, nou ja regelmatig 's
nachts, heel vroeg in de ochtend. Spelend op het
orgel, zingend, waaronder dus en waarschijnlijk
daar ontstaan in die ruimte, Zing vecht huil bid
lach werk en bewonder. 

Niet zonder ons. 

Niet zonder ons.



Niet zonder ons, dat was ook een van de kernzinnen voor Niek, wiens leven wij 
dankbaar vierden en teruggaven aan zijn Schepper. Niet zonder ons, gebaseerd op 
Hebreeën 11 over de geloofsgetuigen, de wolk van getuigen. Zij die ons zijn 
voorgegaan. De namen uit de Bijbelse verhalen. De namen van de geloofstradities 
die zich baseren op die Bijbelse verhalen. En inspirerende namen van mensen uit 
onze eigen tijd. Niek bracht ze samen in een nieuwe getuigenkalender, die hij ter 
inspiratie aanbood aan de protestantse traditie, die immers brak met 
heiligenkalenders, maar daarmee ook het kind met het badwater had weggegooid. 
Laten wij allen die ons zijn voorgegaan in die grote stoet onderweg, die grote wolk 
van getuigen niet en nooit vergeten. En, in het spoor van Hebreeën 11 en 12 schrijft 
Niek dan: Geen van hen allen heeft het beloofde verkregen en in vervulling zien 
gaan, want God heeft, met ons in gedachten het plan dat de stoet van deze getuigen
NIET de voleinding zullen bereiken dan alleen in gezelschap van ons. 

Niet zonder ons!

Dat is een heel diepe en bijzondere gedachte. Dat héél die stoet, héél die wolk met 
ons verbonden is en dat wíj daar bij horen en dat wij die stoet niet alleen voortzetten 
en verder mogen dragen, maar dat we als het ware één zijn met hen die voor ons 
waren en met ons zijn. Èn dat wij er op onze eigen wijze vorm aan mogen geven. 
Met onze eigen gaven, met onze eigen inzichten.  Om die traditie voor te zetten en 
aan de op de weg die voor ons ligt verder te gaan. 

In dat verband deel ik dit met u en
jullie, een heel kostbaar en intiem
moment in mijn leven, het was
halverwege mijn studie. Ik
betwijfelde sterk of ik wel in een
gemeente kon werken, gezien de
ontdekking die ik gedaan had over
mijn gevoelens van liefde. Ik
logeerde twee weken bij Niek en
Bettina en we werkten niet alleen
aan een boek, we spraken ook
veel. En dronken niet alleen Spa
Rood, want we zaten onder de
wijnstok. Waaronder dus ook
hadden we het over deze vraag
en het antwoord van Niek was: 'Jij
bent geboren in het nest van de traditie en niemand uit dat nest heeft het recht je 
over de rand daarvan te duwen. Je hoort in dat nest en bènt geroepen op jouw 
manier die traditie voort te zetten. Niet zonder jou dus.' 

Niet zonder ons, dus.



En niet zonder de wijzen uit het Oosten. Nee natuurlijk niet! Want die zijn toch heel 
belangrijk? Het zijn toch koningen? Ja, dat heeft de traditie er van gemaakt, en mij is 
er niets aan  gelegen hoor, om die traditie in een kwaad daglicht te zetten. Sterker 
nog het is een vreugde om de rijkdom van die traditie te ontdekken, en om de drie 
koningen hier te gast te hebben.

Maar het wel is de vraag wat Matteüs ons wil zeggen met dit toch wat mysterieuze 
verhaal. Het was tijdens een college, ergens in 1995, dat Niek Schuman zíjn inzicht 
over dit verhaal met ons deelde. En dát was zeker het moment dat er een 
duizelingwekkende wereld vol verbeelding voor ons openging. De Schrift ging open, 
en hoe! En duidelijk werd hoeveel dwarsverbindingen en verwijzingen er zijn, binnen 
die Schrift, die hele Schrift. En hoe veel diepgaander het landschap van de Schrift 
nog is dan ooit gedacht. Je raakt er nooit op uitgestudeerd of op uitverwonderd.

Nu dan: die wijzen, die magoi apo anatoloon, die magiërs uit het land van de opgang,
oftewel: daar waar de zon opkomt, het Oosten. Wie waren dat? En waren ze met z'n 
drieën? Niek zei: het waren er misschien wel zes, of meer. En baseerde zich op 
Genesis 25, voorgelezen in ons midden, over de zes zonen van Abraham die 
geboren waren uit Ketura, de bijvrouw van Sara. Bekend zijn Isaak, het kind dat 
geboren werd uit Sara, waarmee de lijn van de joodse traditie is uitgebouwd. Bekend
is ook Ismaël die samen met zijn moeder Hagar werd weggestuurd. Hij zou later in 
de Islam een grote rol krijgen als stamvader van de Arabieren. Maar er waren dus 
nog zes zonen, uit wie ook volkeren voortkwamen. Zo was Abraham dus niet alleen 
de vader van de gelovigen in de zin van de religies die zich op hem baseren, maar 
ook een oervader van vele volkeren. En juist die volkerenwereld was een probleem. 
In Israël in de dagen van Jezus' leven, of misschien beter gezegd: in de joodse 
traditie van zijn dagen leefde sterk de overtuiging dat déze religie de ware was en 
met haar Schrift de echte waarheid in handen was. Oftewel: God openbaart zich 
uitsluitend door de Schrift van Israël. Daarin en daardoor vind je waarheid en leven. 
Alle andere manieren van het verkrijgen van zicht op de werkelijkheid, de waarheid, 
werden afgedaan als minderwaardig of zelfs als gevaarlijk en bedreigend. Dat is iets 
dat je heel vaak ziet bij religies, in geloofstradities, ook in onze dagen nog steeds en 
dichterbij dan wij soms denken: men claimt de waarheid, men claimt de enige ware 
kerk te zijn bijvoorbeeld. 

Maar wat gebeurt er?! Het zijn sterren die een boodschap vertellen. Het is een 
samenstelling van sterren, dat heet een constellatie, die zegt: er is een koningskind 
in Juda geboren. En die magoi die zien dat. En die gaan op weg, komen bij Herodes,
want ja: daar zal dat kind toch te vinden zijn. Maar nee dus. En dàn pas wordt de 
Schrift geraadpleegd. Met andere woorden: in eigen kring was het grote nieuws nog 
niet ontdekt, maar via een andere openbaringsweg komt dit nieuws tot jou. Een 
beetje schokkend eigenlijk wel. Hoe kan het dat wij dit zelf niet ontdekt hebben?! Een
beetje provocerend ook wel een beetje van Matteüs om dit zo te vertellen. Maar hij 
heeft er uiteraard een diepere gedachte bij. Hij is het die duidelijk wil maken dat 



Jezus – God zal ons redden is zijn naam- niet alleen gekomen is voor het huis van 
Israël, maar dat zijn Licht er voor heel de wereld is en dat zijn Zon straalt over àlle 
volkeren op aarde. En dan komen dus die wijzen in beeld, die volgens Niek Schuman
en in zijn spoor ook naar mijn overtuiging, steeds sterker, de vertegenwoordigers zijn 
van die volkerenwereld. En dat komt overigens ook best in de buurt van onze drie 
gasten in ons midden, die immers verschillende werelddelen vertegenwoordigen, 
verschillend zijn in leeftijden, verschillend zijn in huidskleur en: fantastisch dat in 
geschenken en huidskleur. En ja drie: vanwege de geschenken. Maar mooi ook: wel 
zes vanwege die volkeren die in beeld komen, die terug komen als het ware, die uit 
de coulissen tevoorschijn komen om midden op het toneel van het heil van God mee 
te mogen doen, in het centrum van het Licht. 

En dat het dus niet zonder hen kan om die ene grote wolk van mensen, van volken, 
van schepselen te zijn die alle evenzeer in tel zijn bij God en bij het Kind dat Hij aan 
de wereld gegeven heeft. 

En dus ook met al onze eigen talenten en inzichten, met onze unieke benadering en 
met al onze kwetsbare zoektochten, met onze eigen wijsheid, want daar gaat het ook
om, dat we samen wijs zijn, samen meer kunnen ontdekken dan wanneer je in je 
eentje op de letters blind zit te staren of door een telelens zit te turen met kokervisie. 
Dat je samen op ontdekkingstocht mag gaan en dat je daarbij ook wijs met elkaar 
mag zijn, dat het ook fijn en leuk met elkaar mag hebben. Laat dat dan ons goede 
voornemen zijn voor dit jaar, dat wij het fijn en goed met elkaar hebben, wijs met 
elkaar zijn en vreugde mag beleven. En dat je samen op pad mag gaan, net als de 
wijzen en dat die tocht, die stoet- die ook als een karavaan door de woestijn trekt – 
niet zonder ons zal zijn. We mogen aansluiten en met al onze gaven onze bijdrage 
leveren aan de voortgang van die stoet en dat unieke verhaal dat er Licht gekomen is
en dat we dat Koninkrijk mogen noemen en dat het beschikbaar is voor heel de 
wereld. En dat het ons mag, ja zelfs soms moet helpen relativeren. Dus ook: 

Voor degeen met z'n mateloze trots 
op z'n risicoloze hoge toren, 
op z'n risicoloze hoge rots, 
moet nu weten: zo zijn we niet geboren 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!

Niet zonder ons.

Voor degeen met z'n open gezicht,
voor degeen met 't naakte lichaam,
voor degeen in 't witte licht,



voor degene die weet, we komen samen 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder !
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder !

Niet zonder ons 

Niet zonder ons 

Amen

Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder van Ramses Shaffy: 
https://www.youtube.com/watch?v=j92EIy9I274

https://www.youtube.com/watch?v=j92EIy9I274

