
OVERDENKING 
 
Driekoningen is in de traditie het laatste grote feest dat gevierd wordt voordat een 
feestloze periode intreedt. Na een periode van overvloed en gezelligheid wachten ons 
nog twee koude natte donkere maanden voordat we het voorjaar kunnen begroeten. 
Voor de meesten van ons in onze warme comfortabele huizen is dat best te doen. 
Het is op dit moment bovendien helemaal niet koud en de gasprijzen dalen ook 
weer. Maar wat zullen ze er in Oekraïene intens naar verlangen dat deze barre winter 
met alle oorlogsverschrikkingen weer voorbij gaat en uitzien naar het voorjaar. 
 
In Nederland wordt het allang niet echt meer gevierd, het Driekoningenfeest, maar in 
veel andere landen wel. In Oosters orthodoxe kerken is het zelfs het eigenlijke 
Kerstfeest, daar valt Kerst op 6 januari. Meer dan andere jaren werden we er door 
bepaald door het nieuws van een zogenaamd kerstreces in de oorlog. Maar ook in 
Europese landen bestaan er tradities rond Driekoningen, zoals het bakken van een 
speciale taart waarin een boon is verstopt. Wie die boon vindt is de koning of 
koningin van de dag, krijgt een kroon op, en mag een wens doen. De gedachte 
achter deze traditie is dat de gebruikelijke orde omgekeerd wordt, dat een heel 
gewoon kind  zomaar de eer en de macht van een koning kan krijgen. Hetzelfde 
motief als in het verhaal van de drie koningen, die op reis gaan om een bijzondere 
koning te zoeken, maar deze niet vinden in het voorname paleis in de hoofdstad, 
maar in een eenvoudige stal in een klein gehucht waar een ster hen heen leidt.  
 
In de traditie zijn deze drie zowel bekend geworden als koningen als wijzen. Magiërs 
worden ze genoemd in onze tekst. Want sterrenwichelaars, dat zijn ze van beroep. 
Maar wijzen is toch wel een veel mooiere naam. Het rijmt zo fijn op reizen. En ook 
dat woord zegt iets over wie ze zijn. Reizigers. Mensen die in beweging komen. Een 
ster volgen, een teken zien, een belofte serieus nemen. Die daarvoor zelfs hun land 
durven te verlaten en ver buiten hun eigen comfortzone durven te gaan.  
Zo is het in de Bijbel ook ooit begonnen met geloven. Het verhaal van Abram, vader 
van alle gelovigen, die een stem hoorde, 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 wereldomvattende belofte te ontdekken. 
Zegen voor alle volken. 
 
Misschien heeft u het ook gezien in de afgelopen week, de aflevering Wintergasten 
met Jane Goodall, 88 jaar oud. Het zien ervan liet mij het nieuwe jaar met een 
gevoel van hoop beginnen. Jane Goodall is een heel bijzondere en eigenzinnige 
vrouw. Van beroep is ze antropoloog en ze bestudeert al 60 jaar het sociale gedrag 
van chimpansees.  
 



 
 

 
Maar ook is  ze vredesambassadeur van de Verenigde Naties en ze houdt jaarlijks 
honderden lezingen overal ter wereld.  
Een reiziger dus, iemand die op weg gaat naar allerlei onbekende plekken omdat ze 
zich daartoe geroepen voelt. En een echte wijze, vind ik. Een hedendaagse wijze, die 
in haar leven op een heel eigen wijze ontdekt heeft waar het allemaal om draait, wat 
heilig is, die daar trouw aan is en dat uitdraagt. 
 
In het gesprek vertelde ze over hoe ze opgroeide in Engeland in een tijd van oorlog 
en schaarste en hoe haar dat de onschatbare waarde leerde van voedsel, warmte, 
vrede, veiligheid en verbondenheid. Eigenlijk beklaagt ze de huidige westerse 
generatie omdat deze is opgegroeid in een tijd van ongekende overvloed en niet 
anders weet dan dat dit vanzelfsprekend is. Dat kun je hen helemaal niet kwalijk 
nemen, zei ze, --en dat trof me zo, dat ze dat zo zonder oordeel zei, dat is gewoon 
wat ze mee hebben gekregen. En ze zei heel nadrukkelijk dat ze blij is dat zij in haar 
jeugd iets anders heeft meegekregen, iets dat haar de nodige toerusting bood voor 
de lastige situaties die ze in haar leven heeft meegemaakt. De generatie van nu die 
er plotsklaps mee geconfronteerd dat al die welvaart helemaal niet vanzelfsprekend 
is, dat de bronnen opraken en dat onze levensstijl niet langer houdbaar is, heeft het 
op een heel andere manier moeilijk dan zij als jong meisje. 
 
Hoewel Jane Goodall de 90 nadert, en aan het begin van de uitzending ook vertelde 
dat ze heel moe was, ze sloot daarbij zelfs de ogen, vindt ze het voor zichzelf nog 
lang geen tijd om uit te rusten.  



 
 
Want ze heeft een missie. Zolang ze dat kan blijft ze op reis gaan om lezingen te 
houden en met mensen in gesprek te gaan over wat zij heeft ontdekt en jongeren  
hoop en moed in te spreken. Want ze is ervan overtuigd dat dit is wat we meer dan 
ooit nodig hebben: hoop. Zonder die hoop is het onmogelijk om de enorme uitdaging 
waarvoor wij gesteld zijn, de aarde leefbaar te houden, weer leefbaar te maken, aan 
te gaan.  
 
Ze schreef een boek met die titel ‘Boek van hoop”. Daarin geeft ze een aantal 
redenen om ondanks alles met hoop naar onze wereld te kijken. En dat doet ze niet 
op een zweverige maar juist op een heel nuchtere manier, gebaseerd op haar eigen 
levenservaring. Ik heb het boek niet gelezen, maar het is een van mijn voornemens 
voor het nieuwe jaar. Een van die redenen die zij ziet voor hoop is de ongekende 
veerkracht van de natuur en van de mens, het bijzondere vermogen dat beide 
bezitten om dwars door verschrikkingen en tegenslag heen te blijven reiken naar wat 
het leven goed en leefbaar maakt, en het vermogen om ons met elkaar te verbinden. 
Jane Goodall is een diep gelovig mens. Ze laat zich inspireren door mensen als 
Gandhi en Tutu. In haar boek citeert een uitspraak van die laatste: Het kost tijd om 
helemaal mens te worden. 
 
Ik vind dat een hele bemoedigende uitspraak. Dat je dit leven mag zien als een weg, 
een lange weg, een ontwikkeling die tijd nodig heeft, een zoektocht, - te vergelijken 
met de tocht van de wijzen in het evangelieverhaal. Ze vonden niet zo maar wat ze 
zochten, ze begrepen het allemaal niet in één keer, maar ze bleven het teken volgen, 
ze vertrouwden op hun intuitie, de hoop die in hen was gewekt en ze lieten dat niet 
los. En dat bracht hen op een onverwachte plek. De plek van de menswording, van 
liefde die in al zijn kwetsbaarheid alles en allen omsloten houdt.  Het verhaal vertelt 
dat toen ze op die plek aangekomen waren vervuld werden met diepe vreugde.  
 
Laten we dit jaar ingaan vanuit de hoop dat die diepe vreugde ook voor ons te 
vinden is, dat hoe ongelooflijk ingewikkeld de problemen ook zijn waarvoor we 
gesteld zijn, die in de wereld, die in ons eigen leven, en hoe onzeker en zwaar soms 
de weg die we moeten gaan er Liefde is die ons wacht. 
 
 



 
 
 
 
  


