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Wat waren ze verbaasd daar in Jeruzalem. Overigens waren ze wel wat gewend, want 
de stad was een smeltkroes van handelsvolk. Het wemelde er voortdurend van 
vreemdelingen. Maar dan zijn er op die dag 3 geleerden, die vragen stellen naar de 
betekenis van de stand van de sterren. Want die bijzondere ster moet wel op een 
bijzondere gebeurtenis duiden. Is er soms een nieuwe koning geboren? Heel 
Jeruzalem, de koning voorop, ongerust. Alleenheersers als Herodes zijn per definitie 
argwanend. “Wat moet dat? Een nieuwe koning? En ik dan?” is zijn eerste reactie. 
Herodes is dus enkel vervuld van zijn eigen positie, zijn status en macht. Bij hem is dus 
geen vreugde om een kind maar enkel angst. Waar zal dat kind zijn? Hoe kan dat kind 
weg? Weg met dat kind. 
Vreemde mensen zien een teken uit de hemel. Daar moet volgens hen iets over te 
lezen zijn in de heilige boeken. Inderdaad te Betlehem zal de ware koning eens 
geboren worden, zo staat er te lezen. Maar de schriftgeleerden hebben er over heen 
gelezen. De betekenis van de woorden is niet tot hen doorgedrongen. Ook zij hebben 
hun eigen leven zoals Herodes. Voor alles hebben ze een verklaring. Iets hemels is er 
niet meer mogelijk. Ze geloven dus niet. Daarom ook dat in het evangelieverhaal die 
ster aan de hemel boven Jeruzalem verdwijnt. Jeruzalem is dus de plek van het 
ongeloof. Als de wijzen hun gelovige zoektocht voortzetten, gaat de ster hen weer 
vooruit.   
 
Drie vreemde mensen in Jeruzalem. Wij noemen hen wijzen want zij zoeken naar de 
boodschap achter de tekenen aan de hemel. Het zijn geleerden, die de hemel afturen 
en de bewegingen van de sterren bestuderen als de vingerwijzingen Gods, als de 
boodschappen van God voor ons mensen. Zij hebben die bijzondere ster gezien en 
deze laat hen niet meer los. Ze zijn er geboeid door. Die ster moet een teken van God 
zijn.  
Voor ons lijken de wijzen merkwaardige figuren: wat moeten wij in deze tijd met 
sterrenwichelaars? Voor ons vreemd, al verbazen wij ons er niet over, dat 
tegenwoordig de horoscoop door menigeen maandelijks wordt geraadpleegd en er een 
heilig gezag aan wordt toegekend. Maar deze mensen uit den vreemde zijn mensen, 
die open staan voor Gods aanwezigheid in deze wereld. Deze ster staat boven een 
kindje, en wie met de juiste ogen kijkt, herkent in dat kind de herder en leidsman over 
wie Jesaja het in de eerste lezing heeft. De zondag van vandaag heeft ook de naam 
"Openbaring des Heren". Het is tenslotte niet voldoende dat Jezus geboren wordt, en 
onder ons leeft, hij moet ook herkend en erkend worden als Gods aanwezigheid in ons 
midden.  
Een belangrijke dag, waarrond zich ook folklore heeft ontwikkeld. Ook in ons land gaan 
de sterzangertjes langs de deuren.  
 
Maar het feest van vandaag heeft ook zijn actualiteit, want onze wereld lijkt wel op het 
Jeruzalem uit de dagen van Herodes, waarin de schriftgeleerden hun openheid voor 
God verloren hadden. Aan tekenen uit de hemel hechten zij geen waarde. Het past niet 
in hun wereld. Zo hebben ook wij gekozen voor een leven, waar God vanaf moet 
blijven. Wij wensen evenmin een nieuwe koning dus, ook al staat over hem in het 
evangelie geschreven en vieren we feest om zijn geboorte te vieren. Ook wij willen 
eigen baas zijn en we sluiten onze ogen voor Gods tekenen. Wij doven de ster van 
Jezus met ons gebrek aan geloof. Want de ster van Jezus vraagt ons om als de wijzen 
de op zoek te gaan naar de persoon van Jezus en het oude levenspatroon te verlaten.  



Ook tegenwoordig zijn er de tekenen Gods, want Hij houdt zijn schepping in stand. 
Elke dag laat Hij de zon opgaan en ondergaan. Hij laat zijn sterren aan het firmament 
verschijnen. Hij heeft ons als mensen het leven geschonken. In elk mensenkind, dus 
ook in u en mij, heeft Hij zijn Geest neergelegd, zijn liefde en ook de mogelijkheid om 
lief te hebben. Hij heeft ons in vertrouwen genomen en een verantwoordelijkheid 
toevertrouwd om mee te werken aan de herschepping van deze wereld tot het 
koninkrijk God van liefde vrede en gerechtigheid. 
Altijd weer opnieuw gaat de ster van Gods liefde voor ons uit,. De ster van de 
uitnodigende God die ons ertoe wil brengen dat wij als mens open bloeien tot mensen 
zoals God ons bedoeld heeft, mensen van liefde van geloof en hoop. Amen. 
 
 


