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titel: Een ster gaat op 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Het is een bijzonder verhaal, dat verhaal van de wijzen. Wijze mannen hebben een 
ster gezien en geven aan die ster betekenis. Er zal een koningskind geboren zijn. En 
dus gaan zij op pad. 10 
De evangelist Matteüs waagt het er op om deze wijzen te noemen. Hij waagt het er 
op om aan zijn volksgenoten dit te vertellen. Hij waagt behoorlijk wat. Want wijzen, 
het zijn hele bijzondere wijzen, het zijn magiërs, tovenaars, mensen die zich ook 
bezig houden met het kijken naar sterren, astrologen dus. En juist die magiërs, die 
astrologen, zij stonden niet zo hoog in aanzien in Israël. In de Thora wordt zelfs 15 
gewaarschuwd om juist niet naar de sterren te kijken zoals astrologen doen en in de 
Thora wordt zelfs gezegd dat je vooral de tovenaars weg moet doen. Dat klinkt heftig, 
en dat is het ook, maar het geeft dus wel aan dat juist deze beroepsgroep behoorlijk 
verdacht was en juist deze beroepsgroep noemt Matteüs. 
Magiërs dus, en in de traditie zijn ze wijzen genoemd en zelfs koningen. Morgen is 20 
het Driekoningen. En dat de traditie ze zo is gaan noemen is misschien wel een 
reactie op die term magiërs. Misschien wilde de traditie het mooier maken dan het is. 
De traditie kwam op een moment ook met namen op de proppen. Namen van 
koningen, Caspar, Melchior en Balthasar, namen die de evangelist Matteüs niet 
noemt. De traditie heeft wel meer de neiging om verhalen mooier te maken dan ze 25 
zijn, zeker de kerstverhalen zijn mooier gemaakt dan ze zijn, ook de kerstverhalen 
van Lucas en Matteüs. Magiërs komen bij Herodes, koning Herodes met hun verhaal 
over een geboren koningskind. En met hoeveel ze waren, ook dat vertelt Matteüs 
niet. Wel noemt hij de geschenken die ze uiteindelijk geven, maar met hoeveel ze 
waren........misschien drie, misschien 10. In de geschiedenis van Israël waren er 30 
eerst 12 stammen, 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië. Als er 10 magiërs zijn 
geweest dan vertegenwoordigen zij de 10 weggevoerde stammen. Misschien waren 
het er 6, dan vertegenwoordigen zij 6 zonen van Abraham die door Abraham zijn 
weggestuurd naar het oosten. Enfin deze magiërs kunnen dus heel wat 
vertegenwoordigen. In ieder geval komen ze niet uit Israël maar uit de plaats waar de 35 
zon opgaat. Misschien wel de plaats waar lang geleden Abraham vandaan kwam. En 
zo plaatst de evangelist Matteüs deze magiërs op een bijzondere plaats. Buiten het 
jodendom, maar vreemd genoeg er wel mee verbonden. 
En de evangelist vertelt ook al dat dit geboren kind, dit geboren koningskind in de 
beleving van de magiërs, heel wat oproept. Niet iedereen is er blij mee, Herodes al 40 
helemaal niet en wie verder leest in het evangelie die leest dat Herodes probeert om 
het kind te laten doden. Een afschuwelijk verhaal, barbaars zo ongeveer. De 
machthebber die probeert een kind te doden. Een geschrokken machthebber. Helaas 
staat dit verhaal niet op zichzelf, in veel tijden zijn er machthebbers geweest die 
hebben gedood uit angst voor hun positie. Ja, en deze voorgenomen actie van 45 
Herodes is al een voorafschaduwing van wat er komen gaat in het leven van dit kind, 
deze Jesus. Niet iedereen is er blij mee, met dit kind, Herodes ziet hem dus als een 
bedreiging en deze Jesus is ook een soort bedreiging geworden voor machthebbers. 
Hij is anders dan machthebbers, spreekt mensen op een andere manier aan, zijn 



leefwijze is anders, bevrijdend. En niet iedereen wil bevrijding, niet iedereen wil dat 50 

mensen vrij leven, vrij in die zin dat daardoor machthebbers hun macht verliezen. Als 
iedereen vrij leeft, over wie kun je dan nog macht uitoefenen? Als iedereen vrij leeft, 
en voor altijd vrij zal leven, dan heeft het geen zin meer om wapens te hebben, 
tenminste niet op die manier dat jouw wapen de vrijheid van de ander beperkt. 
Maar die wapens zijn er wel, we leven in een vrij land, maar je kunt je afvragen hoe 55 
vrij we zijn. En dan bedoel ik niet dat we wetten hebben en regels waar ik me aan 
moet houden, want veel wetten maken juist vrij. Nee, ik bedoel de beperking die mij 
wordt opgelegd door bijvoorbeeld reclame. Ik krijg voortdurend boodschappen dat 
mijn levensgeluk afhankelijk is van lekker eten en drinken, afhankelijk is van 
voordeel, graag veel voor weinig. Die boodschappen krijg ik voortdurend en de vraag 60 
is of ik mij er door laat beïnvloeden, bewust of onbewust. De vraag is of wij ons niet 
laten beïnvloeden zodat we steeds meer gaan lijken op ons algoritme. Ik ben ook 
bang dat er heel veel van mijn aankoopgedrag bekend is. Dus hoe vrij ben ik? Hoe 
vrij ben jij? Is het nog mogelijk dat je geen enquête hoeft in te vullen nadat je iets 
hebt gekocht? 65 
Het geboren koningskind roept op tot vrijheid, tot bevrijding. Roept op tot leven dus. 
Het geboren koningskind is als een ster die op gaat, licht geeft en het licht laat zien. 
En juist de magiërs, de buitenlanders dus, de niet-joden dus, zien die ster als eerste. 
Uitdagend wat Matteüs vertelt aan zijn volksgenoten. Hij houdt ze een spiegel voor. 
En hij weet ook van volksgenoten die wel degelijk de ster hebben gezien, weten van 70 

dit koningskind. Zoals Jesaja al sprak over het licht, zoals hij al het licht heeft gezien. 
Jesaja heeft het leven gezien. Als hij spreekt over zonen en dochters die in drommen 
komen, dan is dat niet direct letterlijk zo. Nee, het gaat dan om het leven dat 
aanwezig is, het menselijk leven, als mensen met elkaar. En de lijn van het geboren 
koningskind, de lijn van Jesus dus, is in de lijn van het visioen van de profeet Jesaja. 75 

Het leven is aanwezig, leven in vrijheid zal er zijn. Dat zien de magiërs, dat vertelt 
ons Matteüs in zijn waagstuk van het evangelie. Dat heeft Jesaja gezien. 
En het leven in vrijheid roept ons, roept ons mensen. Leven in vrijheid van de 
onnodige bagage die we meenemen, leven als een ster als het ware . Niet dat we 
daar ergens hoog in het heelal moeten zijn, op weet ik hoeveel lichtjaren afstand, 80 
maar als een ster die licht geeft, verlicht is, een mens die is als Jesus. Een mens die 
vrij maakt, vrijheid geeft. En misschien schrikken machthebbers dan. Het is heel 
goed mogelijk dat een machthebber schrikt van een ster die opgaat en die de dingen 
in het licht zet. Het is heel goed mogelijk dat een machthebber dan schrikt, en dat 
moet dan ook maar. Mooier kunnen we het niet maken. 85 
De mens die leeft als een ster, de mens die vrij maakt en vrijheid geeft, die mens laat 
machthebbers schrikken, totdat ook de machthebber van de schrik bekomen is en 
geniet van de ster. 
En elk geboren kind heeft het in zich om te leven als zo'n ster. Ook daarom dopen 
we, dopen we kinderen. Om te laten zien dat ze geboren zijn als mensenkind, als 90 
kind van God. En voor alle duidelijkheid: leven als zo'n ster is niet afhankelijk van het 
feit om iemand gedoopt is met water. Kind-van-God-zijn kan op veel manieren. 
Een ster die opgaat, het kan op veel manieren. Want hoeveel sterren zijn er? Ik 
meen dat geen mens dat weet. En zo groot zal de vrijheid zijn. Zo groot zal de 
vrijheid van leven zijn. Knap uitdagend. Amen. 95 
 
 


