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Genesis 15 : 1 – 6, Jesaja 60: 1 -6 en Mattheus 2 : 1 -15 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Op 21 december stonden de planeten Jupiter en Saturnus bijna op 1 lijn 

vanaf de aarde. Daardoor leek het net 1 grote heldere ster, het werd de 

ster van Bethlehem genoemd, misschien was dit wel hetzelfde als eens 

ooit lang geleden, de ster die de magiërs zagen. 

Een ster die is opgegaan, daarvan vertelt Mattheus in zijn evangelie. 

Magiërs van ver die Jezus verwelkomen. 

Zo laat Mattheus meteen al zien dat de geboorte van Jezus van betekenis 

is voor de hele wereld. 

Mattheus vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus op een heel eigen 

manier. Net als bij Lucas is er ook hier sprake van een reis, maar niet 

voorafgaand aan de geboorte van het kind, maar juist naderhand. 

Jezus wordt geboren in Bethehem, bij Jozef en Maria in huis. Jezus is het 

kind van Maria. Wanneer Jozef ontdekt dat zijn aanstaande vrouw 

zwanger is overweegt hij de verloving te verbreken maar in een droom 

wordt hij door een engel van de Heer opgeroepen Maria niet weg te sturen 

maar bij hem in huis te nemen. 

Het kind wordt geboren en hij krijgt de naam Jezus. 
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Intussen zijn er magiërs, wijzen uit het oosten, op weg gegaan. Zij 

bestuderen de sterren, zoals dat gebruikelijk is in Babylon. Ze hebben een 

bijzondere ster zien verschijnen en weten zo dat er iets gebeurd is: er is 

een koningszoon geboren. Ze gaan op reis, de ster achterna. 

Mattheus vertelt van de verwondering, van de grootsheid, van de inzet. 

De magiërs brengen hulde, brengen geschenken. Door het zo te vertellen 

herinnert Mattheus de mensen er aan dat Abraham eerder ook uit het 

oosten kwam. Hij volgde de stem van God die hem riep en naar het 

beloofde land leidde. Na heel veel jaren kregen Abraham en zijn vrouw 

Sara tenslotte ook een zoon: Isaak. Eerder had hij al Ismael gekregen en 

hij krijgt nog 6 andere zonen bij Ketura, als Sara is overleden. Juist om 

Isaak te beschermen stuurt hij deze 6 zonen nog tijdens zijn leven weg, 

naar een land in het oosten, hij stuurt ze weg met geschenken. 

Bij de geboorte van Jezus komen al die lijnen dus samen, er is iets 

compleet nieuws, iets helemaal anders dan anders, nooit eerder hoorden 

we van een zoon van de allerhoogste, maar er zijn ook elementen van 

vroeger die plots in een heel ander licht komen te staan. Zo is het in het 

hele evangelie naar Mattheus. Steeds in het leven van Jezus zien we 

dingen die compleet nieuw, compleet anders zijn en we horen woorden 

van lang geleden die hierdoor een heel nieuwe betekenis en lading 

krijgen. Zo - door het nieuwe en het oude, met heel andere accenten, te 

combineren - vertelt Mattheus zijn goede boodschap over Jezus, zo nieuw 

en anders, zo vertrouwd en met een diepere betekenis. 
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De magiërs komen in Israël en melden zich bij het paleis, daar moet de 

koningszoon immers geboren zijn. Maar Herodes weet van niks en ook 

voor zijn adviseurs is het nieuw. Ze zoeken in de boeken, en ook ditmaal 

is het nieuwe te verklaren met oude woorden: het kind, de Messias moet 

geboren zijn in Bethlehem. Koning Herodes laat het de Magiërs in het 

geheim weten en laat hem bovendien beloven dat ze op de terugweg 

zullen langskomen en hem zullen vertellen wat ze van dit kind weten. 

Naast de wereldwijde betekenis van Jezus klinkt er nu al helemaal aan het 

begin van wat Mattheus ons allemaal vertellen wil, ook direct mee dat 

Jezus bedreigd wordt, dat er gevaar is, dat er geweld is. Herodus voelt 

zich bedreigd in zijn positie, ziet wellicht ook de positie van zijn kinderen 

bedreigd en staat het kind meteen al naar het leven. 

De Magiërs  gaan dus verder naar Bethlehem, heel ver is dat niet van 

Jeruzalem, een kilometer of 8, opnieuw is de ster er. De ster houdt stil 

boven de plaats waar Jezus is. Ze gaan het huis binnen en brengen hem 

eer. In het evangelie naar Mattheus zijn deze internationale gasten de 

eersten om Jezus eer te bewijzen en hulde te brengen. Ze brengen 

waardevolle, luxe geschenken, goud en wierook en mirre. Goud en 

wierook zoals ook in Jesaja al genoemd werden. Goud is een koninklijk 

geschenk, teken van geld en macht. Wierook wordt gebrand in de tempel, 

als de rook van wierook gaan gebeden omhoog, wierook is symbool voor 

overgave en gebed. 
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Maar er is nog een derde geschenk dat wordt genoemd: mirre, de geurige 

olie waarmee doden worden gebalsemd. En zo wordt van het begin af 

geïllustreerd dat de weg van deze koning ook een lijdensweg zal zijn. De 

Jezus van Kerstmis, is dezelfde Jezus als van het kruis en van de 

opstanding. 

 

Anders dan afgesproken gaan de Magiërs niet meer langs bij het paleis 

van Herodes, door een droom zijn ze gewaarschuwd voor hem. Ze gaan 

weer naar huis. 

Wat nemen ze mee? Hoe zal het verder met ze gaan? We weten het niet… 

 

Wel vertelt Mattheus verder over het kind en Jozef en Maria: van 

betekenis voor de hele wereld en in zijn bestaan bedreigd. Want Jozef 

droomt opnieuw. Vrij snel nadat de Magiërs vertrekken gaan ook zij weg. 

Ze vluchten naar Egypte, buiten de macht van koning Herodes kan dit 

kind daar veilig opgroeien. En na een periode in Egypte droomt Jozef 

opnieuw, nu omdat Herodes is overleden en ze weer terug kunnen naar 

Israel. Naar Bethlehem gaan ze niet, dat ligt wel erg dicht bij Jeruzalem 

waar inmiddels de zoon van Herodes op de troon zit, ze wijken uit naar de 

provincie, wel zo veilig. Drie keer in de eerste hoofdstukken horen we hoe 

Jozef droomt. Telkens draait het om de bescherming van dit kind. 



5 
 

God is in dit kind iets heel nieuws begonnen, helemaal anders dan anders. 

Zoiets is nog nooit gehoord, In dit kind komt God zelf naar de mensen. 

Maakt zich bekend, klein, kwetsbaar, bedreigd en tegelijk groots en 

machtig. Zoiets is nog nooit gebeurd, en tegelijk… als je de verhalen van 

God met zijn mensen leest, als je leest van Abraham, van Mozes, als je 

luistert naar wat de profeten gezegd hebben dan hoor je ook hoe God 

telkens al op soortgelijke wijze de mensen wil leren goed te leven op de 

goede aarde.  Als we luisteren naar wat Jezus zegt, als we kijken naar wat 

Jezus doet, hoe Jezus zijn leven leeft, dan is dat nieuw en tegelijk 

vertrouwd. Steeds weer gaat het om waarheid, om gerechtigheid om 

liefde en trouw. 

Wanneer Jozef in zijn droom door de engel wordt bezocht zegt de engel 

over de zoon die ze zal krijgen: hij zal zijn volk bevrijden van hun 

zonden. En als de schriftgeleerden van Herodes zoeken naar wat er aan 

de hand is spreken ze van een leider die het volk Israel zal hoeden. 

Een leider, een beschermer, iemand die mensen bevrijd van hun zonden, 

zo wordt gesproken over deze koning, dit kind. De dromen, vaak al heel 

oude dromen, de profetieën, ze klinken plots als nieuw. Een kind, een 

herder, een koning, en daarom de geschenken die dit allemaal laten 

meeklinken, goud, wierook en mirre. 

Nieuw en helemaal anders en toch ook vertrouwd. Zo begint God zijn 

bevrijding, met een kind, maar niet zomaar een kind, God zelf komt in dit 
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kind naar de mensen, God met ons, Immanuel, zo zal hij heten, ook dat 

hoort Jozef in zijn droom. 

God is nabij gekomen, eerder kwam God nooit zo dichtbij. God maakt zich 

werkelijk bekend, laat zich kennen, krijgt een menselijk gezicht in Jezus. 

Zo zoekt God het goede voor de mensen, zo zoekt God het goede voor de 

schepping. Wanneer Jezus uiteindelijk over een paar hoofdstukken het 

woord neemt, gaat zitten op de berg met mensen om zich heen gaan de 

eerste woorden over gelukkig, zalig zijn. In Jezus wijst God de weg naar 

het goede leven. God laat zien hoe we samen leven kunnen op een manier 

die goed is en goed doet. Wat mis groeide, wat scheef ging in de 

schepping: zonde, pijn en schuld, mensen die hun bestemming missen… 

in Jezus maakt God hieraan een einde. Een einde aan de pijn en schuld, in 

Jezus maakt God het goed. 

Dus ook hier iets nieuws en radicaal anders… en tegelijk zo vertrouwd, 

want God zelf - wat God de mensen gunt en geven wil - is niet anders 

geworden. 

 

We zijn met elkaar een nieuw jaar ingestapt, nieuw en tegelijk vertrouwd. 

We zijn toe aan iets nieuws, we zijn toe aan goed nieuws, want 2020 was 

voor velen van ons een jaar dat we het liefst maar snel achter ons laten. 

En toch, veel wat we meemaakten en leerden is nog niet voorbij, we 

moeten afstand houden, met elkaar naar de kerk en daar volop zingen is 

nog steeds ver weg. Het begint een beetje te wennen om afstand te 
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houden, als je beelden ziet van een jaar geleden ben je bijna verbaasd 

hoe dicht we toen op elkaar stonden… Maar nieuwjaar wensen bij je zus of 

ouders of kinderen op afstand is en blijft gek, even een knuffel zou echt 

fijner zijn. 

 

En toch… mogen we hoopvol zijn 

We mogen weten, geloven en vertrouwen dat het goed komt. God is en 

blijft betrokken bij onze wereld, bij de mensen. God is rakelings nabij, 

woont bij mensen. God helpt ons zoeken naar het goede ware en echte en 

laat niet los wat zijn hand begint met mensen, met u met jou met mij. Dat 

was zo, dat is zo en dat zal zo zijn. De magiërs brengen eer, zij zijn niet te 

belangrijk, voelen zich niet te hoog om dit kind te eren, bij hem neer te 

knielen. Zo klein als hij is, zij zien verder, zien hoe groot hij is. 

Vandaag is de eerste zondag van Epifanie, God maakt zich bekend, in dit 

kind, in Christus, God met ons. God zal ons hoeden, God zal ons 

bevrijden. En wij mogen stil staan bij dit wonder, stil worden in 

verwondering.. 

Ondanks alles breekt het licht door, tot ieder mens in het licht zal staan. 

God geeft het niet op met ons. Daar mogen we met de magiërs dankbaar 

voor zijn. Het kan ons helpen moed te houden. 

God geeft het niet op met ons 

God is met ons 
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het komt goed 

 

amen. 

 


