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

Vandaag precies een jaar geleden zaten we als commissie samen met koster 
Laurens de dienst door te spreken, onder het genot van koffie, thee en heerlijke 
kerststol van een niet nader te noemen, maar wel heel erg echte bakker uit het dorp. 
En spontaan bedachten we een thema voor dit jaar: ‘Joseph had a drone’. Hoe gaaf 
zou dat zijn om met een drone of meerdere wat hemelse effecten te weeg te brengen
en het dan te hebben over de droom van Jozef. 

En nu precies een jaar later, ongelooflijk hoe snel de tijd gaat, zijn we weer hier en is 
er geen drone in de kerk te bekennen en dat heeft alles te maken met wet- en 
regelgeving over het gebruik van drones binnen een ruimte vol mensen, en dat heeft 
naast privacy ook iets met veiligheid te maken. En over Jozef hoorden we ook niets. 

Maar wel over een droom en er is toch ook een hemels effect zichtbaar geweest, een
ster als een kompas voor de wijzen uit het Oosten, de magiërs uit het Morgenland. 

Ons jaarthema dit seizoen is inkeer. Daar past die droom die de wijzen kregen heel 
goed bij. Zij kwamen tot de inkeer, tot het in-zicht dat zij langs een andere weg terug 
moesten keren naar hun Morgenland. Reden was die gevaarlijke, gemene intrigant 
koning Herodes, een machtsmaniak was dat, met een bijbehorende jaloezie die 
haast nog groter was dan zijn mateloze ego. Zo’n type waar we in deze wereld van 
vandaag ook net iets teveel van tegenkomen, niet alleen in paleizen of Witte Huizen, 
maar ook soms thuis of op de werkvloer. De wijzen hadden hun reisdoel aan die 
hysterische Herodes onthuld: de pasgeboren Koning van de Joden zochten ze, zo 
vertelden ze hem. Groen en geel van jaloezie vraagt hij hen slinks om na het bezoek 
aan het Koningskind terug te komen bij hem en hem alles te vertellen over dit kind.

Wisten die wijzen veel? Ja, ze wisten best veel! Ze wisten veel over sterren en over 
de stand daarvan en ze hadden ontdekt dat een heel uniek fenomeen van een 
samenstelling van sterren, een constellatie heet dat, dat die wees op een 
Koningskind in Judea. Ze wilden het eren en dus gingen zij wijs op reis. De kostbare 
geschenken hadden ze ingepakt. En waar ga je dan naar toe? Naar het paleis 
natuurlijk. In de hoofdstad natuurlijk: Jeruzalem. Maar daar bleek dat de wijzen uit 
het Morgenland de oude wijsheid van de Joodse Schriften nodig hadden om er 
achter te komen dat dit Koningskind in Bethlehem geboren was. En de ster wees als 
kompas de wijzen de weg. En ze vonden het Kind en zijn moeder Maria, horen we. 
Waar was haar verloofde Jozef? Waren er dieren bij? Nou ja, je kent ze wel die 
prachtige taferelen in de Kerststal en je weet welke geschenken er gegeven werden, 
om de grote waarde van deze geboren Koning kracht bij te zetten en Hem alle eer te 
geven. 

Maar dan, dan die terugweg, die de wijzen aan willen gaan. Eerst terug naar 
Jeruzalem, om koning Herodes te informeren en dan terug naar huis om het grote 
nieuws daar te delen. Maar dan, dan die droom, om op een andere wijze naar huis 
terug te gaan en daarbij het inzicht dat Herodes een levensgevaarlijke intrigant is, die
je beslist moet zien te vermijden om het Kind niet in gevaar te brengen. 



Stel jij bent een wijze. En zeg nou niet: weet ik veel?, want je weet best veel. Ieder 
van ons is op een bepaalde manier een wijze, niet alleen om wat je weet en kunt, 
maar ook om de levenservaring die je hebt opgedaan. En natuurlijk: hoe ouder hoe 
meer levenswijsheid, maar ook jonge mensen hebben de nodige levenservaringen, 
die ook wijsheid geven. En dat is echt veel meer dan eigen-wijsheid, tenzij je dat 
uitlegt als kennis over jezelf. Leuk trouwens dat in de traditie de drie wijzen ook 
leeftijden kregen, 20 – 40 en 60. Ik bedoel maar. Daar past ook bijvoorbeeld 10 wel 
bij of 80, of nog jonger of nog ouder. 

Dus ik verklaar ons allen bij deze tot wijze, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, wel of
geen werk, maakt niet uit. Je bent een wijze, met je eigen levenservaringen tot nu 
toe. Die kunnen mooi zijn, maar ook verdrietig, ingewikkeld of ronduit vreselijk. Die 
bagage neem je mee op je reis, hoe die reis ook is. 

Over verschillende generaties zijn allerlei onderzoeken gedaan die vertellen dat er in 
alle levensfasen ook crises in je leven kunnen zijn. Zo is er de laatste jaren veel 
aandacht voor zogeheten Millenials, geboren tussen 1981 en 1996. De resultaten 
zijn schokkend, want veel Millenials lopen rond met psychische problemen, vooral als
het gaat om de vraag: Wie ben ik? En wat ben ik eigenlijk waard? En is dit nou echt 
de succesvolle toekomst die mij voorgespiegeld is? Een niet onbelangrijk: ik kan niet 
zo goed voldoen aan al die hooggespannen verwachtingen die men van mij heeft. 
Maar die vraag kan ook in je mid-life zorgen voor problemen en eigenlijk wel in alle 
seizoenen van je leven. De wijsheid die er is, is dat je het allemaal even niet meer 
weet en in de knoei komt met jezelf en daardoor ook met je omgeving, of met je 
verleden en daardoor ook met je toekomst. En je gaat op zoek… hoe komt het, waar 
ligt het aan, wat kan ik doen? Help mij! Dat is een heel wijze stap, als je dat durft te 
onderkennen: Help mij.!En het is genade als je goede helpers vindt.

En dan komt er inzicht… je gaat op zoek naar je diepste zijn, naar het kind in jezelf, 
het pure, oorspronkelijke, originele kind in jezelf. Je gaat op zoek, maar je vindt het 
niet direct. En sommigen willen het ook niet hebben, dat je dat kind in jou zult vinden.
Ze zijn jaloers, ze willen controle over jou, ze willen niet dat je verandert, ze worden 
bezitterig, de Herodes in hen begint op te spelen en laat een lelijk gezicht zien. Maar 
jij zoekt door, met vallen en opstaan, en op een dag vind je het kind in jezelf. Je 
wordt vervuld met blijdschap, je straalt er van en je wilt het eren en aandacht geven. 
Dit is wie je wilt zijn, zoiets als gelukkig, hoe beladen dat woord ook is. Of in elk 
geval: tevreden met je bestaan en met jezelf. Je ziet jezelf met nieuwe ogen, in de 
aanblik van dat Kind dat zo puur is als een pasgeborene. Je ervaart vrede en wilt die 
vrede vasthouden, dat gevoel van: dit ben ik en dit mag ik zijn en dit wil ik voortaan 
zo graag zijn!

Maar dan wordt het gevaarlijk. Er liggen jakhalzen op de loer die jou van jouw 
puurheid willen beroven. Er zit een jaloerse Herodes te wachten tot je weer teruggaat
in je oude patroon. En precies op dat kritische punt krijg je een ingeving, als een 
droom uit de hemel, als een engel die jou wil beschermen. Onderschat ze niet, je 
engelenbewaarders, ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. De hemel wil jou uit de 
droom helpen, dat je gevaar loopt als je jezelf weer overgeeft aan die oude patronen 
en die nare heersers die jou klein willen houden. En dat is een ander klein dan het 
pasgeboren kind. Dat leeft puur en voluit. Nee, het klein dat ze je willen krijgen is: in 
de tang, onder de duim. Trap er niet in, keer er niet bij terug. Neem een andere route,



een waar je het kwetsbare kind in jezelf kunt bewaren en kunt ontplooien. Neem een 
andere weg en laat je leiden door de hemelse engelen die het beste met je voor 
hebben. 

Door dit inzicht aangeraakt en door de wijsheid die je wel degelijk in je hebt, weet je 
ook dat die terugweg niet makkelijk zal zijn. De terugweg uit een crisis is soms hard, 
verrekte confronterend en knap lastig en terugval hoort daar bij. Maar weet dat het 
de moeite waard is, meer dan de moeite waard om de andere terugweg te nemen en
daardoor meer en meer de mens te mogen worden die je ten diepste bent. O ja, je 
moet dingen op een andere wijze doen, maar gaandeweg ontdek je wel dat die wijze 
best mooie ontdekkingen geeft. En ja, Herodessen kun je niet altijd vermijden, als je 
maar weet dat je er wijs mee om moet gaan, en je nooit klein moet laten krijgen.

Dat is wat dat kleine Kind, die Pasgeborene jou wil geven en wat de hemel jou gunt, 
wat God jou gunt: dat jouw bestaan mag glanzen als goud, en geuren als wierook, 
herboren als gezalfd met mirre. 

Amen


