
OVERDENKING 
 
Op tweede kerstdag overleed de Zuidafrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Op 
nieuwjaarsdag is hij begraven. In het journaal werd er uitgebreid bij stil gestaan. 
Mensen over de hele wereld werden door zijn heengaan geraakt.  
 
Toen ik al die reacties hoorde dacht ik: deze man was nu echt een levend teken van 
de enorme reikwijdte en universele betekenis van het evangelie. Iemand die liet zien 
dat de boodschap van het evangelie alle mensen op onze wereld iets te zeggen 
heeft.  
 
Bijzonder dat een  anglicaanse geestelijke door de hele wereld wordt gekend. En dat 
terwijl Tutu eigenlijk helemaal niet van plan was om geestelijke te worden.Als zoon 
van een bovenmeester die bijzonder goed kon leren, wilde hij aanvankelijk graag in 
de voetsporen van zijn vader treden. De apartheidspolitiek in zijn vaderland maakte 
dit onmogelijk. Dan ga ik priester worden, dacht hij toen, want dat kan wel. Wonderlijk 
hoe zijn weg toen is verlopen.  Aanvankelijk was hij een wat verlegen jongeman die 
hoopte op een harmonieus samenleven van blanke en zwarte mensen. De harde 
confrontatie met de realiteit van discriminatie van zijn eigen mensen maakte hem 
steeds strijdbaarder tegen dit onrecht, maar in die strijd bleef het ideaal van een 
vreedzaam en respectvol samenleven van blank en zwart zijn drijfveer. Eerst streed 
hij tegen de discriminatie in zijn eigen land, en later liet hij zijn stem ook horen tegen 
onrecht en uitsluiting van mensen in andere delen van de wereld. Onvermoeibaar 
reisde hij de hele wereld af om mensen te doordringen van de opdracht tot 
humaniteit die voor hem rechtstreeks voortvloeide uit zijn christelijke geloof. 
 
In een beschouwing over zijn leven in de krant kwam ik deze tekst van zijn hand 
tegen: Wij, die geloven dat we geschapen zijn naar Gods beeld en dat we God in ons 
dragen, kunnen niet zwijgen of ongeïnteresseerd blijven als andere mensen worden 
behandeld alsof ze van een mindere soort zijn. 
 
Een mens die in beweging werd gebracht, letterlijk en figuurlijk, door het geloof in de 
menslievende God. Een hedendaagse wijze. 
 
Vandaag horen we het verhaal van de wijzen. Magiërs worden ze genoemd in onze 
tekst. Want sterrenwichelaars, dat zijn ze van beroep, maar bekend zijn ze geworden 
onder een andere, mooiere naam: de wijzen. Het rijmt zo mooi op reizen. En dat 
woord zegt ook iets over wie ze zijn. Reizigers. Mensen die in beweging komen. Een 
ster volgen, een teken zien, een belofte serieus nemen. Die daarvoor hun land 
durven te verlaten, buiten hun eigen comfortzone durven te gaan en grenzen over 
steken.  
 
Zo was het in de Bijbel ook ooit begonnen met geloven. Abram die zijn land verliet en 
op reis ging, zonder te weten waar hem dat zou brengen. Abram, die net als de 
wijzen in ons verhaal gewezen werd op de sterrenhemel boven hem en uitgenodigd 
werd om in die onmetelijke open ruimte tekenen van een universele belofte te 
ontdekken. Zegen voor alle volken. 
 



Abram die de opdracht kreeg: Ga op weg, durf verder te kijken dan je eigen kleine 
wereld en vaste gewoontes. Ga de onzekerheid, het nu nog vreemde met vertrouwen 
tegemoet. Want in het op weg gaan, zul je Mij ontmoeten.  
Wie ik ben, dat zul je in het op weg zijn ervaren. Ik kan alleen wat voor je betekenen 
als je me durft te vertrouwen. Ik zal je gaandeweg laten zien waar het in het leven om 
gaat, wat heilig is. 
 
De magiërs in ons verhaal gaan ook op zo maar op weg zonder te weten waar hen 
dat zal brengen. Ze gaan om iets te ontdekken dat ze nog niet wisten, om wijs te 
worden. Een reizende ster zal hen veranderen van buitenstaanders in betrokkenen.  
 
Wij zijn mensen met een sterke behoefte aan houvast, zekerheid, greep op de 
dingen. Het onbekende jaagt ons vaak angst aan. Met een open toekomst, met 
spanning, met niet weten wat ons te wachten staat, zoals nu tijdens deze pandemie 
al langer het geval is, kunnen wij vaak maar moeilijk om gaan.  
 
Wat de wijzen ons kunnen leren is de moed om het onbekende tegemoet te treden, 
om ons niet te laten leiden door angst maar door hoop op wat ons verder laat kijken 
dan wat we al menen te kennen. Wat de bijbelse wijzen en een wijze als Tutu in ons 
wakker kunnen roepen is het verlangen om op zoek te gaan naar de verborgen God, 
naar wiens beeld wij en ieder mens geschapen is en dat wij diep in onszelf mee 
dragen. Om alert te zijn op alle tekenen die daarnaar verwijzen. Wat we van de 
wijzen kunnen leren is de beweging van knielen, overgave, aanbidding. 
 
Dat wij in dit nieuwe jaar op weg durven gaan om de tekenen te volgen die ons 
dichterbij deze God brengen. Dat het ons gegeven mag zijn om, dwars door alles wat 
onzeker, beaangstigend en onbegrijpelijk is heen, de waarheid te herkennen van een 
goedheid en gulheid en liefde die alle mensen insluit, om haar te omarmen en door 
te geven.  
 
 
 
 
  


