
 

 

OVERWEGING  

 

Wat is de kern van ons geloof: dat God bestaat? Nee: dat Hij ons zoekt; 

en dat Hij niets uit de weg gaat om maar bij ons te komen: 

in het veld geboren worden, met je ouders vluchten, sterven tussen moordenaars. 

Wat is dan het grootste gevaar voor ons geloof: atheïsten, leeg lopende kerken? Nee, het is de 

ongevoeligheid, het onbewogen blijven, dat je niet van je stoel komt 

dat je je nestelt in je zekerheden, elkaar enkel zoekt om het genoegen enhet profijt 

dat je er niet van wakker ligt hoe een ander het echt maakt, niet in beweging komt 

ongevoelig voor dromen van vrede op aarde, van ‘de leeuw naast het lam’ 

– dat verlangen naar een rijk van vrede, waar aandacht is voor de kleinsten  

waar mensen zich niet opsluiten in de bubbel waarin ze zich veilig voelen;  

geen fort Europa, geen vluchtelingen als biljartballen heen en weer gestoten, 

geen geweld op straat, een tegenovergestelde mening wordt serieus gewogen, 

ambtenaren kijken naar mensen in plaats van puur naar regels – . 

Het ontbreken van dromen, van verlangens die verder reiken dan overleven, 

het niet geraakt worden, die onverschilligheid is de grootste vijand. 

Je kunt het lezen in het nieuwste boek van Timothy Radcliffe: Leven in volheid 

Het enige waardoor je dan nog geraakt wordt is de verstoring van je rust, 

als door een lastige mug, door iets dat nieuw is, anders, vreemd,   

 

En dat is precies aan de hand in het evangelie: op het moment  

dat vreemden aan de deur kloppen van Herodes en zijn schriftgeleerden. 

Herodes is hier het beeld van de macht die uit is op behoud van wat je hebt 

Zowel in een dictatuur als in een democratie tref je het aan, 

ofwel met harde hand eronder houden wie het niet met je eens is, 

ofwel je kiezers te vriend houden met prettige maar onverstandige maatregelen  

En rond deze figuur zien we Jeruzalem, geloofscentrum dat zich opsluit 

in imposante gebouwen, aloude teksten en eerbiedwaardige rituelen. 

Zij zijn nodig: een zichtbaar centrum, documenten die men kan raadplegen; 

Om Jeruzalem kun je niet heen, daar moet men de weg vragen. 

maar in Bethlehem is het te vinden, daar moet het naar toe. 

Je moet in beweging komen, zoeken naar contact, herkenning, verbinding. 
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Maar Herodes blijft zitten waar hij zit; hij is er enkel op uit 

om het nieuwe en vreemde dat niet in zijn kraam te pas komt uit te schakelen. 

 

Niet enkel Herodes blijft zitten; ook de schriftgeleerden komen niet in beweging. 

Zij zijn het toonbeeld van een rampzalig soort geloof, 

het soort geloof dat zich opsluit in het zelfverzekerde bezit van de waarheid 

en niet verder zoekt in de waan dat mensen van buiten je niets te zeggen hebben. 

Tomas Halik was een Tjechische priester in de moeiijke tijd van het communisme 

Maar zijn grootste beproeving kwam toen de kerk bovengronds kon gaan. 

Hij herkende in de houding van bepaalde vertegenwoordigers van de kerk  

dezelfde eigenschappen die hem in de communistische partij hadden afgestoten: 

hij zag zelfverzekerde mensen die zich in het ‘bezit van de waarheid’ wanen 

en meedogenloos hun persoonlijke belangen of die van hun groep verdedigen. 

 

Daartegenover de wijzen die op pad gaan. Wie zijn die wijzen – ‘magiërs’ genoemd 

mensen die naar de sterrren kijken – wat moeten we ons hierbij voorstellen? 

Als je echt de sterrenhemel ziet – buiten de stad -, dan kijk je de oneindigheid in; 

naar sterren kijken geeft ruimte aan verbeelding en dromen die verder reiken. 

Wie die magiërs ook zijn, in ieder geval kun je van hen zeggen 

dat zij  zich in beweging laten zetten door wat verder reikt 

Het evangelie zegt dat zij laten leiden door ‘de ster die opgaat over Jacob/Israël’, 

een teken dat een brug slaat tussen het joodse geloof en hun eigen cultuur 

tussen het visioen van profeten en het eigen aanvoelen van die wijzen.  

Zou het zijn dat die ster staat voor richtingwijzers die niet-gelovigen tegenkomen 

in hun zoektocht naar een levende gestalte van een andere wereld:, 

naar aandacht en bewogenheid in levenden lijve? 

 

Die wijzen horen duidelijk niet tot de kring van hen die zich Gods volk noemen 

– in onze dagen kun je denken aan allen die oprecht zoeken naar levenszin 

Het gaat erom dat wij als kerk ons niet van hen afsluiten 

maar met hen in beweging komen: als zoekers, niet als bezitters. 

De kern van ons geloof is immers niet dat wij God bezitten, 

maar dat God naar ons zoekt, ons zoekt te spreken “Mens waar ben je” 

Dat roepen, dat levende woord, is vlees geworen, hoorden wij op Kerstmorgen: 

kreeg gezicht dat je aankijkt, handen die je aanraken, voeten die dichterbij komen. 

En nog wel in een kwetsbaar kind, zo klein dat je niet bang voor Hem hoeft te zijn 

de “kracht uwer liefde van binnen” die “wereld noch hel kan weerstaan”. 

Het gaat niet om een God die ergens bestaat, maar die je tegenkomt; 

een God die niet onberoerd op zijn plaats blijft zitten 

maar die contact zoekt: dat je geraakt wordt, zelf niet onberoerd  blijft 

Het gaat niet om het kale feit van Jezus’ geboorte,  

maar om zijn ‘openbaring’ zijn ‘verschijning’, dat ons ‘het licht opgaat’. 

Vandaar die naam voor het feest vandaag: openbaring, verschijning, epifanie. 

 

  



 

Geboorte kun je beperken tot een feit dat al dan niet gezien wordt. 

Verschijning/openbaring is een ontmoeting, iets van twee kanten 

En om die ontmoeting gaat het vandaag op het feest van’s Heren Openbaring 

Wie zal de Heer ontmoeten die naar ons zoekt, wie zal contact krijgen met Hem? 

Niet degene die zich verschansen in zekerheden,  

in imposante bouwwerken, in eerbiedwaardige rituelen 

maar zij die niets anders hebben dan een ster en de weg vragen 

 


