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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Vandaag is het een bijzondere zondag. Vandaag, 6 januari, noemen we 
driekoningen. En het is ook de laatste zondag van de kersttijd, je zou deze dag de 
13e kerstdag kunnen noemen. Ook noemen we deze zondag de epifanie, de 10 
verschijning, de verschijning van het kind, van Jesus. In de oosterse orthodoxie is het 
vandaag kerst, viert men het feest van de geboorte zoals wij dat op 25 december 
doen. Een bijzondere dag dus, vandaag, waar veel bij elkaar komt.  
En een dag waar veel bijgekomen is. Ik noemde al het feit dat deze dag driekoningen 
heet, één van de namen. In deze kerststal, hier in het Dijkhuis, zijn ze ook echt 15 
aanwezig de drie koningen of drie wijzen. Want wat zijn het nu, drie koningen of drie 
wijzen? We zongen net van de wijzen die gingen reizen, terwijl deze dag 
driekoningen heet. Wat zijn het nu en hoeveel zijn het er? Deze kerststal telt drie 
koningen, ik heb thuis een kerststal met twee wijzen of koningen of hoe ik ze ook 
moet noemen. Die kerststal die bij mij thuis staat heb ik gekocht in Bethlehem tijdens 20 
mijn studiereis van het afgelopen jaar. In Bethlehem, nou daar zouden ze het toch 
moeten weten, zou je denken. Maar mijn kerststal telt twee herders en twee wijzen of 
koningen. Wie hebben nu gelijk? Allebei hebben gelijk, dat klinkt niet logisch maar is 
het wel.  
Het mooie aan deze dag is dat er veel bij elkaar komt en dat er veel bijgekomen is. 25 
De evangelist Matteüs vertelt over de geboorte van Jesus niet eens zoveel. Hij vertelt 
dat Jesus in de lijn van het geslacht van David staat en dat de geboorte van het kind 
Jesus in de lijn staat van wat de profeet Jesaja al eens heeft gezegd. 
En na de geboorte van Jesus vertelt de evangelist over wijzen, over koningen en hij 
noemt ze magiërs. Magiërs uit het oosten. Zij komen naar Jesus en zij brengen 30 
geschenken. Goud, mirre en wierook, drie soorten geschenken. Mirre is overigens al 
een voorbode van het sterven van Jesus, de geschenken zijn kostbaar en koninklijk 
maar niet alleen maar mooi. Drie geschenken dus, en daaruit is wel afgeleid dat er 
drie wijzen, drie koningen of drie magiërs waren, maar Matteüs noemt hun aantal 
niet. Het kunnen er wel veel meer geweest zijn of twee zoals mijn kerststal zegt of 35 
drie zoals deze kerststal. En de namen van de bezoekers noemt Matteüs ook niet, 
maar ja, in legenden en in verhalen kunnen hun namen zomaar komen. Zomaar erbij, 
als iets van mensen, als iets van gelovigen, als iets van ons.  
De wijzen, ze kwamen uit het Oosten. Deze opmerking kun je op verschillende 
manieren gebruiken. Uit de mond van mensen uit het oosten van ons land kan het 40 
klinken alsof zij, de mensen uit het oosten van ons land, misschien toch iets wijzer 
zouden zijn dan mensen uit andere delen van ons land. De wijzen, zij kwamen uit het 
oosten, zo klinkt het dan en dan gaat het gepaard met een blik van verstandhouding, 
zo van....wij begrijpen elkaar. 
En dan moet ik u toch teleurstellen, want de wijzen, de koningen, de magiërs 45 
kwamen wel uit het oosten, maar niet uit het oosten van het land. Zij kwamen uit een 
oostelijk land, misschien wel uit hetzelfde gebied waar lang tevoren Abraham 
vandaan kwam. Het gebied waar zonen van hem naar toe getrokken zijn. In ieder 
geval kwamen deze mensen uit het buitenland. Want magiërs, en zo noemt Matteüs 



ze, zij mochten er niet zijn in Israël. Tovenaars, wichelroedelopers, waarzeggers, 50 
astrologen, nee, liever niet, liever niet in Israël. En daarom is het wel heel bijzonder 
dat Matteüs juist deze personen noemt. Bij Lucas zijn het de herders die genoemd 
worden en herders stonden aan de rand van de samenleving, bij Matteüs zijn het 
buitenlanders en dan ook nog buitenlanders met een verdacht beroep. Illegalen 
bijna, met de vraag of ze wel te vertrouwen zijn. In de kerstverhalen van Lucas en 55 
Matteüs worden bijzondere groepen genoemd. Bijzondere groepen van mensen. Je 
kunt ze koningen noemen, wijzen noemen, magiërs dus.  
Maar zij komen wel naar het kind. Zij hebben een ster gezien en leiden af uit de 
plaats van de ster dat het kind in Juda geboren moet zijn, een koningskind. Hun 
astrologische kennis vertelt hen dat. En het is een bijzondere ster en waarschijnlijk is 60 
het niet echt een ster maar een samenloop van omstandigheden. Drie planeten op 
een rij, gezien vanuit de aarde. Iets wat eens in de 800 jaar voor komt en ook is 
gebeurd rond het begin van onze jaartelling. Maar het gaat niet alleen om die ster, 
het gaat ook vooral om de reactie van de magiërs. Als zij inderdaad uit Babylon 
kwamen, dan hebben ze een reis van 1000 kilometers gemaakt om dit koningskind te 65 
zien en te ontmoeten en om hun geschenken te geven. Duizend kilometer op een 
kameel of zo, dat is niet niets.  
Herodes, de koning in Jeruzalem, ja en eigenlijk zetbaas van de keizer te Rome, 
want zoveel macht heeft Herodes niet, Herodes hoort van de geboorte van het 
koningskind, schrikt behoorlijk alsof hij zich bedreigd voelt, maar komt niet in actie, 70 
blijft zitten waar hij zit. Herodes maakt geen reis van 1000 kilometer en zover is het 
helemaal niet van Jeruzalem naar Bethlehem, nog geen 20 kilometer.  
De reactie van de magiërs op de geboorte van deze Jesus is totaal anders dan die 
van de koning. Interessant en het roept direct de vraag op hoe onze reactie is. Hoe 
reageren wij op de geboorte van dit koningskind? Herodes voelt zich bedreigd, 75 
zoveel wordt wel duidelijk. En zo heel vreemd is dat niet, want een koningskind kan 
zijn macht wegnemen. En dit kind, deze Jesus, doet iets met macht. Deze Jesus 
verandert de machthebbers, verandert structuren, verandert de machtspyramiden. 
Deze Jesus gooit als het ware stenen in vijvers, zet mensen aan het denken en zet 
de systemen op zijn kop. Verdachte buitenlanders blijken hun schatten te delen met 80 
dit kind, de machthebber blijft verstijfd van schrik zitten op zijn troon, dat is nogal wat. 
Wie bang is voor veranderingen zal ook bang zijn voor dit kind. 
En toch is dit een bijzondere dag, een dag van koningen, wijzen, magiërs en al wat 
er aan verbonden is geraakt door de tijd heen. Een dag van ons, want wij mogen ons 
verbinden aan deze dag. Of we nu een wijze zijn, en dan eventueel uit het oosten, of 85 
een koning, of een magiër, of wat dan ook. Wij mogen ons verbinden aan deze dag, 
zoals we ons mogen verbinden aan de tijd, aan het jaar, aan een nieuw jaar.  
Wij mogen ons verbinden aan dit kind, ook als we bang zijn voor veranderingen. 
Verbinden aan het leven, zoals het ons gegeven is. Verbinden aan elkaar, aan 
medemensen, aan Jozef en Maria, aan magiërs, hoeveel het er ook zijn.  90 
Dit kind, het zet de wereld op zijn kop, om daarmee recht te zetten, recht te maken 
wat krom is en recht hoort te zijn. Dit kind, het zal nog veel van zich laten horen, heil 
zal er zijn en heil is aanwezig. Hoe de wereld ook wordt, hoeveel er ook onduidelijk 
is, zelfs in deze verhalen, het licht zal er zijn, vrede en recht zullen komen, in Jesus' 
naam. Amen.  95 
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