Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
tijdens de regering van Herodes, kwamen er
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster
zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.’
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep
alle hogepriesters en schriftgeleerden van het
volk samen om aan hen te vragen waar de
messias geboren zou worden.
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem,
‘want zo staat het geschreven bij de profeet:
“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent
zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit jou komt een leider voort die mijn volk
Israël zal hoeden.”’
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs
bij zich; hij wilde precies van hen weten
wanneer de ster zichtbaar geworden was, en
stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de
woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in
naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan
om het eer te bewijzen.’
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de
koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor
hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de
plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen,
werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze
gingen het huis binnen en vonden het kind met
Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het
eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes
met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd
om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze
via een andere route terug naar hun land.
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Die magiërs uit het Oosten zijn wijze
mensen. Het verhaal van Matteüs geeft
ons enkele aanwijzingen om dat te zien.

Gods licht, het licht van zijn Woord, het licht
dat verspreid wordt door mensen die van
dat woord leven.

Zij volgen de ster van de pasgeboren
koning van de Joden. Zij laten zich leiden
door het licht, dat God voor mensen laat
stralen.

We worden uitgenodigd afstand te nemen
van macht en geweld, van situaties en
zaken die het licht niet kunnen verdragen
en enkel duisternis brengen in de wereld.

Zij laten zich niet meeslepen door koning
Herodes, die later zijn duistere plannen zal
uitvoeren in de kindermoord in Betlehem. Zij
reizen via een andere weg terug naar hun
land.

Wij worden uitgenodigd te kiezen voor echt
leven, leven zoals God het bedoeld heeft.
Dat leven kunnen we stimuleren door niet
op onszelf gericht te zijn, maar het beste
van onszelf te schenken aan anderen, aan
elkaar.

Zij kiezen voor het leven, niet voor wat
leven afbreekt of doodt. Ze vinden het kind
met Maria, zijn moeder en bewijzen het
eer. Eerbied voor het leven
Ze bieden het kind geschenken aan: goud
en wierook en mirre. Ze zijn dus niet op
zichzelf gericht, maar ze dragen bij opdat
het leven zich kan ontplooien.
Vier aanwijzingen maken duidelijk dat de
magiërs wijze mensen zijn, mensen die
leven vanuit de wijsheid van God. Zij
volgen het licht van God en kiezen voor zijn
leven dat in een kind mens is geworden.
Dat leven willen zij bevorderen met
kostbaarheden, het beste dat zij vanuit
zichzelf kunnen aanbieden. Dat alles zorgt
ervoor dat zij worden vervuld van diepe
vreugde.
Dit is een verhaal óver wijze mensen. Dit is
een verhaal vóór wijze mensen, een
verhaal als een uitnodiging.
We worden uitgenodigd ons te laten leiden
door het licht. De ster is een symbool van

Wijze mensen, die magiërs uit het Oosten.
Ze leren ons te leven. Ze tonen ons de weg
waarop wij kunnen vervuld worden van
diepe vreugde.

In het Licht
van Gods Woord

God,
wijze mensen hebben begrepen
welke weg Gij met ons wilt gaan.
Wij willen ons laten leiden
door uw licht:
het licht van uw woord,
het licht dat mensen uitstralen.
Wij willen ons niet laten verleiden
door wat geen licht kan verdagen,
door macht en geweld,
die leven afbreken of doden.
Wij willen kiezen voor echt leven,
leven uit uw hand,
leven rondom ons,
leven in ons.
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Wij willen het beste van onszelf geven,
onze eigen kostbaarheden,
opdat het leven van mensen naast ons
kan openbloeien.
God,
leer ons geloven
dat die weg van uw wijsheid
ons kan vervullen met diepe vreugde.
Amen.
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