
Overweging 3 januari 2021 (Matth 2, 1-12 / gedicht: Sta op en schitter) 

Eigenlijk is het iets wonderlijks. Het is dit jaar niet de eerste keer dat we de 
kerstperiode meemaken. We hebben de oude geboorteverhalen uit de bijbel  al 
vaak gehoord. Zo vaak, dat ze voor menigeen ‘versleten’ lijken te zijn. Waarom 

komen we ieder jaar weer samen om elkaar die verhalen te vertellen? Uit pure 
gewoonte? Dat kan ik niet geloven. We willen – hoe dan ook - met elkaar iets 

delen, namelijk aanvoelen dat die verhalen op een of andere manier raken aan 
iets wezenlijks in ons leven.                                                                                                                                                                                 
Het zijn verhalen van Licht in de duisternis. Duisternis, het ontbreken van licht, 

is op veel manieren manifest aanwezig in de wereld en ook in ons eigen 
persoonlijke leven.   

In de bijbel komt het Licht meestal voort uit de chaos, uit diepe duisternis. We 
lezen dat al in het boek Exodus aan het begin van het scheppingsverhaal en ook 
de evangelist Johannes begint zijn evangelie met het Licht dat schijnt in de 
duisternis…. Kennelijk moet het eerst heel donker zijn wil je het Licht zien.                                                                                                                                             

Loesje verwoordt dat heel treffend:  ‘Het was zo donker dat ik allemaal sterretjes 
zag.’ 

En dat Licht is niet uitbundig, maar klein – je moet het kúnnen en willen zien.                                                                                  
We hoorden net het verhaal van de wijzen. 
Eigenlijk toch wel een bijzonder gebeuren: mensen die het licht hebben gezien, 

alles achterlaten en op zoek gaan naar iemand die hun een nieuwe weg zal 
wijzen. En die dan uiteindelijk terecht komen in een omgeving die in alle 

opzichten geheel nieuw voor hen is – er vindt een ontmoeting plaats tussen twee 
verschillende culturen en godsdiensten. En op hun zoektocht in die onbekende 
omgeving komen ze terecht bij Herodes en vangen daar bot, men verstaat elkaar 

niet - ze zitten kennelijk op hele verschillende golflengtes. Het is duister.. 
Dit beeld is voor ons maar al te actueel – we kunnen het moeiteloos vertalen 

naar onze eigen samenleving. Ook hier en nu komen mensen uit verschillende 
culturen, met verschillende religies elkaar tegen en we blijken vaak niet in staat 

om elkaar werkelijk te verstaan -met alle gevolgen van dien. Hoe vaak blijven 
ook wij in ‘onze paleizen’ zitten.. 
 

De wijzen, vreemdelingen, zoekend naar een nieuwe pasgeboren koning. 
En zo zeggen ze- het was allemaal van start gegaan met het licht van één enkele 

ster. Maar zo begint het geloofsverhaal van mensen altijd. Met een vonk die op 
een bepaald moment, meestal heel onverwacht, te midden van banale dagelijkse 
gebeurtenissen, inslaat in het hart van een mens. 

En dat moment, dat plotse vermoeden dat er meer is in het leven dan wij 
bevroeden, kan de aanzet vormen tot een persoonlijke zoektocht naar het geluk. 

  
De wijzen, ze zijn -vanuit hun dromen over een wereld van vrede en 
gerechtigheid- in beweging gekomen. En dan staan ze uiteindelijk oog in oog met 

dat kleine kwetsbare kind. Die ontmoeting maakt het beste in hen wakker wat 
een mens ooit kan overkomen: de diepe ervaring dat de zoektocht naar liefde en 

geluk onvermijdelijk langs mensen loopt - voor die waarheid gaan ze door de 
knieën. Dat veroorzaakt een wending in hun leven – ze gaan een andere weg 
terug. 

Dat lijkt het happy end van het verhaal. De wijzen –net als de herders in het 
verhaal van Lucas- vinden het Licht van God in een kind. 

Maar dit is niet het eind, het is een uitnodiging om verder te gaan.   



Mijn gedachten gaan als vanzelf de corona-pandemie. Wereldwijd wordt de 

mensheid getroffen. En nu is er een vaccin – daar hebben we al onze hoop op 
gevestigd. Maar met die inentingen zijn we er niet – het vaccin lost alle 

problemen niet op; de mensheid zal moeten blijven onderzoeken en bedacht 
moeten zijn op een volgende pandemie. Maar ook op andere wereldwijde 
rampen: geweldexplosies, klimaatproblemen … 

‘Ja, maar wat voor zin kan ik dan nog geven aan mijn leven, wat kan ik doen als 
alles uitzichtloos, als alles donker is?’ Voorafgaand aan kerstmis, zochten we in 

de adventstijd naar mogelijke antwoorden op die vraag. Die zoektocht is niet 
afgelopen. God levert met Kerstmis geen Messias die het even opknapt. Wat de 
Messias doet is: mens worden en te midden van het lijden zinvol leven. Dat is de 

uitnodiging van het de geboorte en het leven van Jezus. 
Het feest van kerstmis op 25 december,het feest van Driekoningen op 6 januari, 

het zijn feesten die ons richten op wat allemaal mogelijk is. Het is de intense 
belijdenis dat elke tiran die je nu vreest, op een dag lachwekkend zal zijn. …Maar 
dat vraagt we een actieve houding. Niet passief aftellen naar kerst of naar een 

vaccin, alsof daar de oplossing ligt. Dat mondt alleen maar uit in een 
teleurstelling. In de korte periode van een mensenleven moeten we –net als de 

wijzen- op zoek naar een antwoord. De realisatie van het Rijk Gods vraagt om 
actie er is werk aan de winkel!   

Richt je ogen op het Licht - Zo mogen we de boodschap van uit het verhaal van 
Mattheus ervaren: Daar waar mensen elkaar nabij proberen te zijn, komt het 
Licht, het Geheim van God nabij. Zoek het niet in grote dingen. Als je ziet wat 
mensen dan toch maar opbrengen voor elkaar: mantelzorgers, 

verpleegkundigen, vrijwilligers in tehuizen voor daklozen en vluchtelingen, enz. 
Zoveel mensen die niet weglopen voor elkaars verdriet. Zoveel mensen die niet 

verbitterd raken, maar het Licht naar anderen durven uit te stralen. Die mensen 
kennen we. Ze komen niet op het journaal, je vind ze niet terug in de dagelijkse 
grafieken van de coronabesmettingen, maar ze zijn er wel, het zijn de 

schitteringen die juist in het donker zo goed zichtbaar zijn.                                                      
Het laatste woord is niet aan de duisternis is.                                                                                                                  

Altijd zullen er weer mensen zijn die geraakt zijn door het Licht, die opstaan, die 
‘het anders doen’.  

Sta op en schitter’ – en díe actie hebben we allemaal op onze eigen wijze in huis. 

Het is weliswaar een weg die niet altijd gemakkelijk is. Je komt verdriet, 
teleurstellingen tegen, burchten van onbegrip zoals het paleis van Herodus, maar 
(zoals Catharina Visser het verwoordde in het gedicht dat we net gehoord 

hebben) we mogen ons dicht geborgen weten in een nieuw licht en leven in de 
hoop van het geboren worden van ons diepste ideaal.  

Tot slot: Laten we blij zijn dat we –hoe anders dan andere jaren het ook allemaal 
gaat in deze tijd- deze traditionele kerstmomenten mogen vieren. Het houdt ons 
oog op het Licht, het laat ons niet vergeten dat in ieder van ons kan schitteren, 
dat in ieder van ons iets van dat Licht woont, iets waar we U tegen zeggen. 
  


