
Gemeente van Christus,  

 

We hebben inmiddels drie versies van het verhaal van de wijzen voorbij 

horen komen. De versie zoals Matteüs die vertelt, het origineel om het zo te 

zeggen. Het filmpje voor de kinderen. En het lied dat Joke heeft gezongen. 

Het is fascinerend om te zien hoe dit verhaal door de geschiedenis heen mensen, kunstenaars ook, 

heeft geïnspireerd.  

Graag wil ik met u nadenken over de vraag wat voor Matteüs belangrijk was in dit verhaal over de 

wijzen, maar ook hoe dit verhaal voor ons vandaag van betekenis kan zijn. Waar wij ons zelf in dit 

verhaal bevinden, waar we binnen kunnen stappen.  

Voor Matteüs, de enige van de 4 evangelisten die over de wijzen vertelt, is dit verhaal een essentiële 

schakel. De wijzen zijn vreemdelingen die het verhaal als het ware binnenlopen, het verhaal dat zich 

eerst alleen afspeelde in Bethlehem. De wijzen zorgen ervoor dat de geboorte van de messias, de 

koning van de joden, bekend wordt gemaakt. De cirkels worden steeds wijder. Van de kribbe naar 

Bethlehem, naar Jeruzalem, centrum van de politieke en religieuze macht, en dan zelfs over de 

landsgrenzen.  

Het nieuws gaat de wereld over, Jezus’ geboorte komt in de schijnwerpers te staan, in het volle licht. 

Dat is de centrale boodschap van Matteüs hier, en dat noemen we Epifanie. Verschijning, 

openbaring. Jezus wordt zichtbaar. De betekenis van zijn geboorte.  

En dat element, dat Jezus’ geboorte voor iedereen en overal van betekenis is, wordt in de 

schilderkunst wel heel treffend opgepakt. Je ziet daarin ook een ontwikkeling. Eigenlijk vanaf de 

eerste bekende afbeeldingen worden drie wijzen afgebeeld, waarschijnlijk vanwege de drie 

geschenken die genoemd worden, goud, wierook en mirre. 

Op dit mozaïek, uit de 6e eeuw, zijn al elementen toegevoegd. De wijzen hebben namen gekregen, 

bovenin het mozaïek vermeld. Balthasar, Melchior en Caspar. En veelzeggend hier is dat er 

leeftijdskenmerken zijn toegevoegd. Vooraan een oudere man, met witte baard, de middelste een 

jonge man en tenslotte een man van middelbare leeftijd. De wijzen vertegenwoordigen verschillende 

generaties, en daarmee zegt de kunstenaar: zie, Jezus’ geboorte is van belang voor mensen van alle 

leeftijdsgroepen. 

Als je dan kijkt naar kunst van iets latere tijd wordt nog iets toegevoegd, namelijk dat 

idee van de  etnische afkomst. De verschillende leeftijden blijven, maar nu worden 

de wijzen ook vertegenwoordigers van de drie continenten: Azië, Afrika en het 

westen.  

Dus de boodschap van Matteüs wordt helder naar voren gebracht. Iedereen, mensen van alle 

leeftijden en vanuit alle werelddelen worden uitgenodigd om Jezus te zoeken en te aanbidden. In 

deze kunstwerken nog wel met de beperking dat het allemaal mannen zijn, ik heb geen kunstwerken 

gevonden waarin de wijzen ook als vrouw zijn afgebeeld… 

Iets anders wat ook verandert in de loop van de tijd is dat de wijzen steeds vaker als koningen 

worden afgebeeld. Het is de vraag of dat echt recht doet aan het verhaal dat Matteüs vertelt. 

Misschien speelt de profetie van Jesaja, die we zojuist hebben gelezen, hier op de achtergrond mee, 

in deze interpretatie. Daarin gaat het immers over mensen die toestromen, aangetrokken door een 

stralend licht, en koningen die uit andere landen komen met geschenken van wierook en goud. 



Matteüs, die in al zijn verhalen rond Jezus’ geboorte al heel sterk de verbinding legt met de joodse 

geschriften en profetieën, lijkt dit verhaal over de wijzen wel als een vervulling te presenteren van 

die profetie van Jesaja. Ook al gaat dat licht niet, zoals Jesaja profeteert, op boven Jeruzalem, 

integendeel, daar is het juist aardedonker in aanwezigheid van Herodes, maar boven Bethlehem, een 

vervulling trouwens van weer een andere profetie.  

Zo worden de wijzen koningen, mensen van alle leeftijden en van over de hele wereld. 

En waar kunnen wij dan dit verhaal binnenstappen? We zullen onszelf misschien niet zo gemakkelijk 

identificeren met die toch wat exotische figuren van koningen. Maar als we dat idee van die 

koningen even weglaten, en meer inzoomen op het idee van vreemdelingen die toestromen wordt 

het misschien gemakkelijker. Als vreemdelingen, want niet afkomstig uit Bethlehem maar uit Zwolle 

en omstreken, worden wij ook uitgenodigd om deel te worden van dit verhaal.  

Hoe dan? Dat zal voor ieder van ons weer verschillend zijn, maar vandaag neem ik u mee in de 

verbeelding van een dichter, die dit verhaal dichtbij brengt. 

Een gedicht van de Engelse dichter en Nobelprijswinner Tom Eliot. Als hij tegen de 40 is bekeert hij 

zich tot het christelijk geloof en laat zich dopen in de Anglicaanse kerk. Kort daarna, in 1927, schrijft 

hij dit gedicht, de reis van de drie koningen. Het laat iets zien van zijn eigen levensweg.  

In het gedicht laat Eliot één van de wijzen aan het woord, die als oude man terugkijkt op de reis die 

ze maakten om Jezus te zien. 

Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis,  

voor zulk een verre reis. 

De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst. 

de kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,  

werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw. 

 

Zo gaat het nog even verder, over de ontberingen, de kameeldrijvers die de reis vervloeken, 
stemmen die steeds harder van binnen klinken dat deze onderneming waanzin is. 
Eindelijk komt het gezelschap aan in een dal, ‘geurend naar groeizaamheid’ en ze stoppen bij een 
herberg. Maar daar zitten alleen mensen te dobbelen om zilverlingen (dit hele stukje van het gedicht 
staat vol verwijzingen naar Jezus’ kruisdood). Dan gaat het gedicht verder: 
 

Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen, en zo gingen we verder, 

en bereikten des avonds, geen uur te vroeg, de plaats van bestemming;  

het was (dat mag ik wel zeggen) de moeite waard. 

 

De plaats van bestemming, de dichter wijdt er weinig woorden aan. Wat ze precies hebben 
aangetroffen, het blijft onbenoemd. Maar, als contrast met de stemmen die fluisterden dat de hele 
onderneming waanzin was zegt de dichter wel: het was de moeite waard. Misschien met wat Engels 
gevoel voor understatement, geen uitbundigheid maar toch een positieve conclusie. Het was de 
moeite waard. 
Na die conclusie blikt de wijze oude man terug. Zo gaat het gedicht verder: 



Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden en zou het over willen doen,  

maar ik stel, dit vooropgesteld, één vraag : was het doel dat ons dreef  

geboorte of dood? Wij waren getuigen van een geboorte, zeker,  

daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag,  

dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter  

was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood. 

 

Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken, maar voelden ons  

niet meer thuis in de oude orde tussen vreemde mensen  

die hun goden omklemmen. 

Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf. 

 

 

Geboorte of dood. Het is bijzonder hoe Eliot die beide hier aan elkaar verbindt, waardoor het gedicht 
ineens een heel nieuwe laag krijgt. Het gaat hier niet alleen meer over de tocht die de wijzen 
maakten. Het hele gedicht kan gelezen worden als een levensreis, de reis die een gelovige maakt. 
Een reis die Eliot ook zelf gemaakt heeft, voor en na zijn bekering en doop.  
Geboorte en dood, dat zijn precies de beelden die in het Nieuwe Testament worden gebruikt voor de 
doop. Gedoopt worden is sterven, je oude leven afleggen. En gedoopt worden is opnieuw geboren 
worden, in een nieuw leven met Christus. 
 
Het laatste couplet van het lied van de drie koningen, dat we eerder 
vanochtend hoorden, sluit af  met de oproep: geef je hart aan Jezus. En 
zo zou je inderdaad het verhaal van de wijzen kunnen toepassen, met 
een concrete oproep: ga ook op zoek naar Jezus, geef hem je hart.  
Het is waar, maar tegelijkertijd ook zo snel gezegd. Het gedicht van Eliot 
laat misschien wel veel realistischer zien wat het betekent, om te 
geloven. 
Een levenslange reis, een reis die ook ontzettend moeilijk en koud kan zijn. Waarvan je regelmatig 
kunt denken: deze hele onderneming is waanzin. Dat je kunt terugverlangen naar een manier van 
leven die comfortabel is, waarin je niet op reis hoeft te gaan en los te komen van oude en 
vertrouwde patronen en gedachten.  
 
En dan heb je het kindje gezien en reis je terug. En zo treffend verwoordt Eliot dan de ervaring dat 
ook die terugreis vervreemdend is. Want je komt niet terug zoals je bent weggegaan. Je bent zelf 
veranderd, door de ontmoeting met Jezus, met God. En daardoor wordt je blijvend vreemdeling. 
Vreemdeling tussen al die vreemde mensen die hun goden omklemmen. Vul maar in wat voor goden 
dat allemaal kunnen zijn, goden, afgoden misschien. Waar je je aan vastklampt. Goden die je als geen 
ander kent, omdat het ook immers je eigen goden waren, en misschien deels nog wel zijn. Maar je 
bent op reis gegaan, je bent aangeraakt en veranderd door die ontmoeting met Jezus. De 
verschijning van die ster, van dat licht.  
 
Geloven is ook de ervaring dat je het zelf niet allemaal bedenkt of plant. Je wordt uitgenodigd, door 
een licht, een ster, om de betekenis ervan te zoeken. Je wordt geleid, naar Bethlehem, een plaats die 
je niet zelf had bedacht. Je ziet een kindje waar je een koning verwachtte. Je zoekt de waarheid, in de 



sterren, in de schriften, zoals de schriftgeleerden bij Herodes, maar uiteindelijk overkomt die 
waarheid je, in een ontmoeting. Een waarheid die je niet zelf kunt beredeneren, vastleggen, maar 
een waarheid, iemand, die uitnodigt om op de knieën te vallen, om te aanbidden. 
 
Geloven is geen comfortabele reis. Geloven is in de meeste gevallen ook geen eenmalige beslissing, 
je hart geven, maar geloven blijft een grillige reis tot het eind van je leven. Een ervaring van 
vreemdeling blijven, van twijfel die je bekruipt of dit nu waanzin is of niet. Maar hopelijk ook een 
ervaring waar je uiteindelijk, als je de balans opmaakt, van kunt zeggen: ja, het was en het is de 
moeite waarde. Ja, ik zou het zo weer over willen doen. Omdat je het licht hebt gezien, de ware 
wijsheid hebt gevonden. Een schat om nooit meer kwijt te raken, meer waard dan goud, wierook of 
mirre. Verschenen aan de hele wereld. Kom en aanbid. 
  
 


