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2 Weken geleden vierden we Kerst. Toen gingen herders uit het volk van 

Israel Jezus in de kribbe bezoeken. Het waren eenvoudige, arme, taaie 

mensen. Hun werkzaamheden bij allerlei temperaturen, overdag en ‘s 

nachts, had hen gehard. Gewekt door een teken uit de hemel, door een 

engel, gingen ze kijken wat er gebeurd was en vertelden ze daar het 

goede nieuws, het evangelie. Als herders leken ze op Jezus, die de 

Herder van Israel zou worden (en van alle andere volkeren). Vol vreugde 

gingen ze weer weg. Een echte ontmoeting met Christus maakt je enorm 

blij! Tot vandaag.  

Vandaag, op Epifanie, komen enige magiërs, astrologen, die de hemel 

met haar sterren afzoeken, niet-Joden, heidenen dus, de nieuwgeboren 

koning eren. Zij vertegenwoordigen alle volkeren van de wereld, niet-

Joden, aan wie Jezus zich wil openbaren als het ware Licht. Vandaag 

nodigt Hij alle volkeren van de wereld uit om dichterbij te komen, Hem 

beter te leren kennen en Hem te eren met hun leven. Ook ons: het volk 

van de Cariben en van Nederland! Op het feest van vandaag, dat de 

Kerk van het oosten, bijv. in Oekraìne, viert als de Geboorte van Jezus, 

steekt God zijn hand uit naar de wereld die wandelt in de duisternis van 

onwetendheid en zwakheid. Vandaag nodigt Hij ons uit de duisternis 

achter ons te laten en het licht van de trouw en de liefde bij Hem te 

zoeken. God zoekt contact met onze wereld en Hij nodigt ons uit 

kinderen van het licht te worden.                                                                    

De Kerk van het oosten herdenkt niet enkel het bezoek van de magiërs 

aan Jezus, maar ook de doop van Jezus, wanneer de hemel boven Hem 

opengaat en wij uitgenodigd worden naar Jezus te luisteren en zijn 

broer/zus te worden in de doop. En ook herdenkt zij Jezus’ eerste 

wonder op de bruiloft van Kana, waar Hij zijn glorie toont en zijn 

leerlingen in Hem geloven. Daar, bij de verandering van water in wijn, 

begint het huwelijk tussen de Bruidegom Jezus en de Kerk, zijn Bruid, 

zichtbaar te worden! 

Zo laat het feest van vandaag ons al begrijpen dat God de band wil 

versterken tussen Hem en ons, zijn wereld, en tussen al zijn kinderen. 

Deze band zal defintief worden bij zijn sterven, wanneer Hij ons zijn 

Geest zal geven.                                                                                            

De lezingen vandaag spreken al duidelijk van zulk een band van 



eenheid. Het visioen van de profeet Jesaja ziet de volkeren en hun 

koningen op weg gaan naar het licht dat straalt boven Jeruzalem. 

Gezamelijk dragen zij hun schatten aan, d.w.z.: de rijkdom van hun 

identiteit, cultuur, kwaliteiten en huidskleur. Wat een eenheid! Wat een 

rijkdom!  

En St. Paulus voelt zich geroepen te openbaren hetgeen lang verborgen 

was: dat zowel de Joden als de niet-Joden, de heidenvolkeren, dezelfde 

erfenis zullen delen, lid zullen worden van hetzelfde lichaam (de Kerk) en 

dezelfde belofte van God zullen ontvangen. 

Het goede nieuws van Kerstmis en Epifanie is dat allen deel zullen 

hebben aan dezelfde waardigheid als mens en als kind van God. En als 

dat niet overal nog gebeurt - denk bijv. aan de minachting voor de vrouw 

en voor mensen met een andere sexuele oriëntatie, zowel hier in 

Nederland als in Afghanistan en Iran, en denk bijv. aan onderdrukking en 

oorlog op zoveel plaatsen in de wereld, - als er nog geen respect is voor 

de waardigheid van de mens - dan zullen wij moeten bidden, protesteren 

en actief worden, opdat de nieuwe wereld er mag komen. 

Een paar dagen vóór Kerstmis heeft onze premier Rutte openlijk 

excuses gevraagd voor wat onze Nederlandse voorouders hebben 

misdaan tegen de waardigheid van de mensen. Vele honderdduizenden 

mensen zijn behandeld alsof het beesten waren.                                       

Ik, Wijbe, een witte man en afstammeling van het Nederlandse 

handelsvolk, ik deel de excuses van meneer Rutte. Ik ben het volledig 

eens met zijn woorden en mét hem hoop ik dat deze geen punt, maar 

een komma zijn. M.a.w.: dat vormen van racisme en onwetendheid rond 

ons verleden zullen verdwijnen en dat zo de wonden van de tijd van de 

slavernij mogen genezen. Ook hoop ik dat onze broeders en zusters de 

excuses zullen accepteren en zo proberen de misdaden uit het verleden 

te vergeven en te vergeten, ofschoon we ook vandaag aan de dag nog 

van vormen van racisme horen, zoals de teksten op de Erasmusbrug bij 

de jaarwisseling. Op die manier kan wederzijds respect groeien en 

kunnen we genieten van elkaars kwaliteiten en goede wil.                                                                                        

Lieve mensen, laten we de duisternis verlaten en gaan naar het licht, dat 

de Heer voor ons vandaag doet schijnen! 

  


