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Rembrandt

overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

‘Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed?’ zongen we. Maar op 2 
februari bleven bij ons thuis de lampen uit, althans bij de avondmaaltijd, want 2 
februari was de dag dat er voor het eerst weer zonder lamplicht gegeten werd, s 
avonds. Mijn moeder legde uit dat dat vanwege Lichtmis was. Maar wat dat 
betekende, leerde ik pas veel later. 2 februari heet Maria Lichtmis, en dat licht 
verwijst naar een kaarsenprocessie voorafgaand aan de mis op deze dag, en Maria 
wordt genoemd omdat op de veertigste dag van haar moederschap zij gereinigd 
werd in de tempel, naar de joodse reinigingsvoorschriften van de Thora. Ook de 
presentatie van het jonge kind Jezus in de tempel, ons beschreven in dat 
ontroerende verhaal over Simeon en Hanna, hoort er bij en daarom heet deze dag 
ook wel: ‘Opdracht of presentatie van de Heer in de tempel’. 

Vandaag is de Veertigste Kerstdag, en daarmee wordt de Kerstperiode definitief 
afgesloten. Dat waren wij ons thuis niet bewust als wij zonder lamplicht de 
avondmaaltijd nuttigden, wel was er dat bijzondere gevoel dat de dagen echt wat 
langer aan het worden zijn, dat het al weer wat langer licht is en dat gaf me als kind 
al het blije gevoel dat het voorjaar zich in de verte aandient. En nog: dat de dagen 



lengen betekent dat de donkere dagen langzaam maar zeker wijken voor een lichtere
tijd.

Duisternis en Licht speelt een belangrijke rol in alle religies, ook in de joods-
christelijke traditie. De symbolen van licht brengen we in onze vieringen, denk maar 
aan de Paaskaars, Adventskaarsen, de Godslamp in deze kapel, kaarsjes die je voor
iemand aan kunt steken en dus ook de kaarsenprocessie voorafgaand aan de mis 
vandaag. Nu was het precies om de vele kaarsen in de Rooms Katholieke Kerk dat 
Protestanten er heel spaarzaam mee waren, en waar hoe langer hoe meer gebruik 
werd gemaakt van kaarsen ook wel eens gemopperd dat al dat Roomse gedoe ook 
bij ons binnengedrongen was. Maar kaarsen of geen kaarsen, licht en donker spelen 
een grote rol in het geloof, dat is geldt voor alle geloven. 

Duisternis en Licht als beelden voor je gemoedstoestand of de situatie waarin je zit. 
Je kunt gevangen zitten in het donker, je ziel kan zich voelen als in de nacht, het 
verlangen naar het morgenrood en de dageraad, in vele liederen bezongen. Uit ‘s 
werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En niet te vergeten: over 
Licht heeft God het eerst gesproken en Hij heeft het voor ons aangestoken als begin 
van onze tijd. Zo wordt duister verbonden met het nare, het moeilijke, het 
neerslachtige, het angstige en licht met hoop, opgewektheid, met verlossing, met 
uitzicht en perspectief. 

Jezus spreekt een menigte mensen toe, Hij had ze gezien en ging de berg op. Niet 
om voor ze te vluchten of zich van hen te ontdoen, maar om ze toe te kunnen 
spreken. In een tijd zonder microfoons, maakte Jezus gebruik van natuurlijke 
geluidsversterking, de akoestiek van de bergen in dit geval. Bergrede heet zijn 
toespraak en wij hoorden het begin van die lange toespraak die in het 
Matteüsevangelie drie hele hoofdstukken beslaat. Wij hoorden het begin en dat is 
meteen één van de bekendste gedeelten van de Bergrede, de zogeheten 
Zaligsprekingen. 

Toen vier eeuwen geleden de Bijbel in het Nederlands werd vertaald, de Statenbijbel 
is daar de vrucht van, werd het woord zalig gebruikt. Zo was dat ook in de vertaling 
van 1951 en in verschillende andere vertalingen ook.  In de Biebel in de Twentse 
sproake lees ik een verrassende variant: Good of bint de leu, dee… En wij hoorden 
voorlezen: gelukkig wie… De oorspronkelijke taal, het Grieks gebruikt makarioi, en 
dat kun je ook vertalen met: Gefeliciteerd, gelukgewenst. Te feliciteren zijn de 
mensen die… 

Zalig, goed af, gelukkig, te feliciteren… Jezus zegt het negen keer, maar tegen en 
over categorieën mensen, die je nou niet meteen zalig, goed af, gelukkig en te 
feliciteren zou noemen. Willem van der Zee zegt in zijn boekje over de Bergrede: 

“De zaligsprekingen, dat mag ons niet ontgaan, zijn het meest revolutionaire, het 
meest provocerende stuk van de Bergrede. We mogen dan ook niet de angel uit de 
woorden trekken en onschadelijk maken als alleen maar dierbare troost voor later. 
De angel van de felle aanval op een geloof in onze heilige waarden en waarheden, 
een aanval ter bevrijding! Dan moeten we de zaligsprekingen dus opnieuw 
beluisteren, vergeten wat we er altijd van dachten begrepen te hebben.”



En dan zegt hij: De zaligsprekingen waar we eigenlijk in geloven en waaruit wij leven 
luiden anders. Zo:

Gelukkig de mensen die veel weten en alles kunnen, 
want zij hebben het voor het zeggen op deze aarde.

Gelukkig de mensen die zich gepantserd hebben tegen alle narigheid, 
want zij hebben geen troost nodig.

Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen, 
want niemand zal over ze heen lopen.

Gelukkig de mensen die zich verzadigen aan welvaart, 
want zij hebben niets anders meer nodig.

Gelukkig de mensen die hard kunnen zijn en nee zeggen, 
want zij houden veel voor zichzelf over.

Gelukkig de mensen die compromissen kunnen sluiten,
want zij zullen het ver brengen met een goed geweten 

Gelukkig de mensen die op hun eer en hun recht staan, 
want zij krijgen altijd gelijk.

Gelukkig de mensen die een beetje geven en nemen,
want zij komen nooit in de moeilijkheden

Gelukkig bent u als u daarin slaagt: 
positie en populariteit zal uw deel zijn. 
Wees tevreden want uw loon is groot op aarde. 
Zo zijn alle grote mensen geslaagd. 

Dit is een soort van programma zoals het wel vaak gaat in deze wereld, de wereld 
van Jezus, de wereld van ons. De wereld waarin de profeten stonden, de wereld 
waarin Jesaja zei: De Geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft: 
Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te 
verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen… 

Met dit vuur gezalfd spreekt de Gezalfde, Jezus, die aan God was toegewijd en over 
Wie Simeon zong dat Hij een licht was dat geopenbaard is. 

Met dat vuur in Zich, met dat innerlijke Licht, spreekt Jezus in de lijn van de profeten 
zijn zaligsprekingen. Woorden die zeggen of misschien wel fluisteren dat de Messias 
gekomen ís. Alsof Jezus zegt: Ik ben de Messias, een nieuwe tijd is aangebroken, 
een nieuw licht schijnt over de wereld en de mensen. Nu gelden andere dingen. Nu 
gaat alles ondersteboven. Jezus zegt: Gelukgewenst, jullie allen die door iedereen 
beklaagd wordt. Hij zegt het acht, ja negen keer. 

Hij zegt het tegen mensen die van zichzelf nooit gedacht zouden hebben dat het 
Koninkrijk ook voor hen was, Hij zegt het tegen mensen die achtergesteld leven, die 



er uit liggen, uitgelachen worden, uitgerangeerd zijn. Hij zegt het tegen mensen die 
wisten te buigen en die de wereld heeft geweerd. Hij zegt het tegen kwetsbaren. De 
armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, de hongerenden: de mensen 
met wie Jezus is, en voor wie Jezus opkwam, die Jezus opzocht en opbeurde: niet in
woorden alleen, maar ook in daden. 

En vervolgens worden gelukgewenst: de barmhartigen, de zuiveren van hart, de 
vredestichters en de vervolgden. Dat zijn de mensen die met Jezus zijn, oftewel de 
mensen die anders durven leven dan de wetten van de wereld voorschrijven. 
Mensen die met hun houding, in woorden en daden getuigen van de God van Recht 
en Vrede. Mensen als profeten die het aandurven in te gaan tegen de mores van de 
sterken, de machtigen, de ruziezoekers, de grote monden. 

En zo zeggen de Zaligsprekingen eigenlijk dat het Licht van Christus schijnt over al 
deze mensen die door hun situatie of door hun houding leven in de lijn van Gods 
Thora en Profeten, in de lijn van de Gerechtigheid. Het Licht van Christus gaat over 
hen op.

En… wat zegt Hij vlak na de zaligsprekingen...: ‘Jullie zijn het licht van de wereld. 
Een lamp die je op een standaard zet zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is’.

Laat zo je Licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Amen



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. 

overdenking

Broeders en zusters in de Heer,
lieve mensen van God,

In al die jaren dat ik nu hier ben, ben ik een preek nog nooit zo begonnen. In de 
Protestantse gemeente is het niet zo’n gebruik om elkaar aan te spreken als 
broeders en zusters, in de Baptistengemeente wel, in de Parochie ook, door de 
pastoor en in mijn eerste gemeente was het ook nog een vertrouwde wijze van 
spreken. 



Voor sommigen zal het overkomen als uit een voorbije tijd, en hangt er om het begrip
broeders en zusters een geur van net iets te lang gekookte spruitjes, voor anderen is
het dierbaar en kostbaar. Ik sprak iemand uit een andere geloofstraditie, een intens 
gesprek was het, en we zeiden: wij zijn elkaars zuster en broeder, dat gaat over de 
grens van onze kerken heen. 

Het drukt een bijzondere verbondenheid uit. Als kerkmensen, medegemeenteleden, 
zijn we niet elkaars familie in letterlijke zin, hoewel er in een gemeente wel allerlei 
familieverbanden zijn. Een vriendengroep zijn we ook niet, vrienden kies jezelf. Wij 
hebben elkaar niet gekozen, maar zijn elkaar gegeven. Dat is een gave, een 
geschenk, maar evengoed ook een opgave, een opdracht: om elkaar tot broeder en 
zuster te zijn. En dat spreekt niet vanzelf, want een geloofsgemeenschap is een 
gemeenschap van mensen, en overal waar mensen zijn, gebeurt alles wat menselijk 
is. Het mooie, warme, betrokkene en verbondene, maar evengoed kilte en moeite, 
ongenoegen of onvrede. Niets menselijks is ons vreemd. 

In het vreemde ligt de uitdaging. Met mensen die hetzelfde denken, geloven en 
beleven is het over het algemeen makkelijker samenzijn, maar mensen die anders 
denken en zich uiten, daar kun je moeite mee hebben. Dat was zeker zo in een tijd 
dat de grenzen van kerkgenootschappen nog sterk waren afgebakend. Er zijn 
plaatsen, ook dichtbij ons, waar dat nog altijd zo is, plaatsen waar tussen kerken 
gewoonweg geen enkel contact is. Hier is dat wel anders, al sinds jaar en dag zijn 
deze diensten in de kapel interkerkelijk, en we kennen oecumenische vieringen. Het 
onderlinge klimaat is mild. Maar dat was vroeger anders: hervormd en gereformeerd,
dat was een duidelijk verschil, protestant en katholiek, daar zaten barrières tussen. In
het ene gezin werd dat sterker beleefd dan in het andere. 

Wat anders is is al gauw vreemd. De textielarbeiders uit de Veenkoloniën, die 
woonden ‘achter het spoor’ werden gezien als vreemden, en dat hebben ze gevoeld. 
Sommigen voelen dat nog steeds. Nu zijn die veenkoloniën helemaal niet ver hier 
vandaan.

Maar hoe extreem vreemd waren die wijzen uit het Oosten wel niet. Ze hadden een 
lange reis achter de rug, uit hun land waar de zon op gaat, het land van de Opgang, 
zegt Matteüs. Morgenland wordt het ook wel genoemd. Ze hadden er vele kilometers
voor over om helemaal naar Judea te reizen om de daar geboren koning te eren. 
Drie vreemden zochten hem van verre. 

Matteüs geeft ze een grote rol in zijn geboorteverhaal van Jezus. Lucas laat herders 
naar de stal komen, ook die werden overigens gezien als vreemden, maar wel 
vreemden van het eigen volk. Maar nu een groepje buitenlandse magiërs, exotisch 
gekleed als je de schilderingen mag geloven. Het zijn mensen uit een totaal andere 
cultuur, met een totaal andere levensopvatting en levenswijze, een totaal ander 
geloof. Wat bezielt hen om helemaal van verre te komen om Christus te aanbidden? 

En wat bezielt Matteüs om ze als het ware ten tonele te voeren. Toch niet alleen voor
het mooie, veelkleurige plaatje dat je er van kunt schilderen. Nee, voor Matteüs is dit 
verhaal belangrijk en fundamenteel. Matteus is de evangelist die aan het einde van 
zijn geschrift meldt dat Jezus zegt: Maak alle volken tot mijn leerlingen. 



Hier in het begin van het evangelie komen die volken al in beeld, in de personages 
van de magiërs uit het Oosten. Nu zou je kunnen zeggen: ze waren er maar even, 
slechts op bezoek in ganzenbord termen, maar voor Matteüs gaat de betekenis van 
hun komst dieper. Je zou kunnen zeggen: de magiërs worden tot broeders in de 
Heer. Dát is de fundamentele boodschap van Matteüs: in de Heer Jezus Christus 
worden alle volken tot zuster en broeder. Alle menschen werden Brüder.     

Vreemden komen weer in beeld 
waar het inzicht wordt gedeeld
dat dit nieuwe Koningskind

  alle volken samenbindt. 

Zo eindigt het lied dat ik in 2017 in opdracht geschreven heb. Dit lied ademt heel 
sterk de gedachte dat de vertegenwoordigers van de volken tot broeder, zuster 
worden van de joodse geloofstraditie. En niet voor het mooie harmonieuze plaatje, 
maar dieper: ze hebben elkaar nodig. Ze zijn op elkaar aangewezen. Ze kunnen niet 
zonder elkaar. 

Want wat gebeurt er in het verhaal over de wijzen: zieners vullen lezers aan. Dat is in
mijn lied een kernregel, ik weet nog precies waar me die ingegeven werd, een 
kostbaar moment. Zieners vullen lezers aan. De magiërs, de wijzen, waren zieners. 
Zij hadden een hemels sterrenverband gezien, een fenomeen aan de hemel dat hen 
openbaarde dat er een koningskind in Juda geboren zou zijn. Met hun 
instrumentarium kwamen de zieners ver. Tot in Jeruzalem zelfs, en logischerwijs aan 
het hof, daar verwacht je toch een koningskind?
Maar zij kwamen pas verder in hun pelgrimstocht naar de pasgeboren Messias, toen 
de Schriften van Israël opengingen, bij een profetenwoord dat naar Bethlehem wijst. 
En jij Bethlehem in het land van Juda bent niet de minste onder de leiders van Juda, 
uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. 

Zonder de lezers, de lettergeleerden waren de zieners, de sterrenkundigen niet op 
de goede plaats gekomen, maar andersom zonder de zieners hadden de lezers niet 
ontdekt dat het heil waar hun profeet over schreef al was geschied. 

Zo verbindt Matteüs de lezers aan de zieners, hij verbindt Israël aan de volken, hij 
maakt hen tot broeders en zusters, omdat het Koningskind alle volken samenbindt. 

Zo-ook ons, zusters en broeders, die op een dieper niveau dan een familieverband 
aan elkaar gegeven zijn als leden van dat éne lichaam, waarvan Christus het hoofd 
is. Hij is niet onze Vader, maar wel onze broeder, hij kwam bij ons, naast ons, onder 
ons. In Hem zijn wij zusters en broeders, die elkaar als geschenk mogen zien, ook 
als dat geschenk lastig is. Door onze verschillen kunnen we groeien tot nieuwe 
inzichten en door ieders eigen talent en bijdrage mogen wij zijn tot een bloeiende 
mensengemeenschap die openstaat voor hemelse verrassing en die vol goede hoop 
het nieuwe jaar ingaat.

Amen


