
Dienst Pelgrimskerk 2 jan. 2022 
lezingen: Jesaja 60: 1-6; Efeziërs 3: 1-12; Ma?eüs 2: 1-12 

Gemeente van onze Heer, lieve mensen hier samen in de Pelgrimskerk, 

In het verhaal van de ‘wijzen’, de ‘magiërs’, de ‘zieners’ uit het Oosten horen we hoe verre 
vreemden als eersten voor Jezus zich in aanbidding neerwierpen voor het kind (Mat. 2: 11). 
Zij markeren een beweging van Door de wereld gaat een woord, en het drijT de mensen voort (lied 
802), zal ik maar zeggen. Helemaal aan het slot van het evangelie gebruikt Ma?eüs hetzelfde 
beeld, dezelfde woorden:  ‘…  en toen ze Hem (Jezus als de opgestane) zagen wierpen ze zich in 
aanbidding voor Hem neer …’ (Mat. 28: 9,17).  
Eerst – aan het begin – zijn het de verre vreemden, dan – aan het eind – de leerlingen en dan wat 
de schrijver van de brief aan de Efeziërs noemt ‘de heidenvolken’, ja in de loop van de eeuwen ook 
wij. 

De Oosterlingen zoeken een koning, maar ze vinden een messias. Dat heeT koning Herodes al door 
als hij de hogepriesters en schriTgeleerden samenroept. Hij neemt niet de vraag van de magiërs 
over waar de koning van de Joden geboren zou worden, maar hij heeT het over de messias (Mat. 
2: 4).  
De magiërs uit het Oosten vervoegen zich bij het koninklijk paleis in de hoofdstad, maar komen uit 
bij een huis in Betlehem, met een kind en zijn moeder Maria. Zij laten als eersten tot zich 
doordringen dat God in dit kwetsbare kind iets geeT van grote waarde; zij werpen zich neer in 
eerbied. 

Wat komt er in Jezus aan het licht dat uitnodigt tot aanbidding?  
Elke evangelist, elke gelovige zal dat met eigen woorden samenva?en.  
De profeet Jesaja noemt het: ‘licht voor alle volken’. 
De schrijver van de brief aan de Efeziërs noemt het: ‘vrijelijk toegang tot God’ 
Ma?eüs vat dit samen met de naam die Jezus krijgt in het begin:  
Jezus - want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden en Immanuel - God met ons. 
Een betekenis die ook door-echoot in de laatste woorden die Jezus spreekt in het evangelie naar 
Ma?eüs spreekt: ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.’ (Mat. 28: 20) 

Wat komt er in Jezus aan het licht dat ook vandaag de dag uitnodigt tot aanbidding?  
Begin januari. Weer in een lockdown vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. De 
vaccina^e die ons uit de pandemie zou helpen, was niet afdoende. De natuur lijkt dood. De luchten 
grijs en loodzwaar. Geen ^jd waarin je je super vrolijk voelt. In de winter lijkt het moeilijker om 
op^misme te behouden. Soms voel je je moe, zonder hoop. Geen zin. Geen moed. Wat troosteloos 
en mismoedig. Het verdriet dat u en ik meedragen in ons leven, lijkt in de winter soms zwaar en 
zonder uitzicht.  



En dan klinkt vandaag een stem van Jesaja vol hoop en vastberadenheid: ‘Sta op en schi?er, je licht 
is gekomen, en licht voor alle volkeren, voor iedereen. Voor mij en voor u. Sta op!’ 
En dan vertelt vandaag Ma?eüs over wijzen uit het oosten, die hun ogen opsloegen naar de hemel 
en daar een nieuw licht zagen en op weg gingen. Een ster heeT hen naar eigen zeggen geleid. Om 
bij Jezus terecht te komen, maken ze een omweg via Jeruzalem. En als ze terugreizen, doen ze dat 
via een andere weg. Hun weg wordt omgeleid. Onthullen ze daarmee niet eigenlijk ook de 
levensweg van dit kind? Immers: ook Jezus moet telkens uitwijken. Eerst naar Egypte, dan weer 
naar het onbetekenende Galilea. Hij moet uitwijken als de Farizeeën hun snode plannen tegen 
hem smeden; als Johannes de doper wordt vermoord. En nadat hij de Farizeeën hard heeT 
weersproken, ‘wijkt hij uit’ buiten hun bereik naar Tyrus en Sidon. 
Ma?eüs laat ons van het begin af aan zien dat de weg met God, die messiaanse weg, een omweg 
is. Een weg vol verrassingen én van tegenslag en tegenwerking, dubbelzinnig. 

We weten niet welke route de magiërs hebben gevolgd, hoe lang ze over de reis hebben gedaan, 
wat hun vertrekpunt was. Reisden ze over een oude route, uitgesleten door genera^es voor hen, 
die als het ware het pad voor hen hadden gebaand? Paden die blijven bestaan en ouder zijn dan 
wij. Je kunt vertrouwen op de wijsheid van de mensen voor ons die het pad hebben gemaakt. Dat 
is de kracht en de wijsheid en de robuustheid van de tradi^e. 
Of moesten ze hun weg zoeken, een pad banen en het zo opnieuw vormen of open houden? 
Ongebruikte paden groeien dicht, worden binnen de kortste keren overwoekerd, totdat je ze alleen 
nog maar met de grootste moeite terug kunt vinden, als je dat zou willen.  
Raakten ze van de route? Wie van het gebaande pad afwijkt, doet soms nieuwe ontdekkingen, 
vindt een eigen pad, maar kan ook teleurgesteld en moedeloos raken, onzeker of je de goede weg 
terugvindt … 
 
We gaan allemaal onze weg in het leven en ook in de kerk, die ons allemaal zo dierbaar is. En een 
weg gaan is principieel onzeker, kwetsbaar, open voor teleurstellingen en verrassingen. Wie is het 
gelukt in het leven rechtstreeks op zijn of haar doel af te gaan? Is een levensweg ook niet vaak een 
lange omweg? Een weg met vallen en opstaan. Zijn wij niet, in het spoor van Jezus, ‘mensen van de 
weg’? Zo heten de eerste christenen. Pelgrims zijn we, inclusief die dubbelzinnigheid van de 
omweg, van het moeten uitwijken. 

We weten dat dit een jaar zal zijn van grote veranderingen in onze kerkelijke gemeente - 
veranderingen die onzeker over de toekomst kunnen maken. Maar berust ons geloof en ons 
vertrouwen niet ten diepste op Iemand: God-met-ons, ‘Ik ben met jullie, tot aan de voltooiing van 
deze wereld’?  

We zingen straks na een moment van s^lte lied 509. Dat is een nieuw lied onder de kerstliederen.  
Steeds wordt in de eerste regel van elk couplet een pasgeborene/het kerstkind aangesproken: 
‘kindje van vrede’, ‘parel van liefde’, ‘vindplaats van liefde’ en nogmaals ‘kindje van vrede’. En in 
het vierde couplet wordt het kind gevraagd om mij als zanger, als lezer iets te leren. Daardoor doet 
het denken aan een gebed.  



De dichter gebruikt beelden waar we niet zo aan gewend zijn: Het kindje heet ‘dauw’, ‘parel’, 
‘kwetsbare held’. De woorden verbeelden iets kwetsbaars. De beelden hebben iets dubbelzinnigs. 
Dauw verdwijnt voor de zon. Hoe raap je dauw op, hoe houdt je het vast? Het is zó weg.  
Een natuurlijke parel ontstaat als reac^e op iets dat een schelpdier irriteert. De indringer - een 
parasiet, of een diertje of een zandkorrel - wordt laagje voor laagje ingepakt in parelmoer om de 
irrita^e tegen te gaan. Die prach^ge parel is een verdedigingsmiddel tegen irrita^e en pijn.  
En een kwetsbare held, wat is dat? Denken we bij ‘held’ niet eerder aan sterk, krach^g, moedig.  
Het kind dat ‘vindplaats van liefde’ heet, laat zich vinden. Wie vindt het kind? Dat kan je op twee 
manieren lezen. ‘Wie je bemint’ kan betekenen ‘wie jou bemint’, maar ook ‘wie jij bemint’. Het kan 
zowel de liefde die van het kerstkind uitgaat zijn, als die naar het kerstkind uitgaat. De liefde van 
een mens voor dit kind, voor de Eeuwige en de vóór alles uit gaande liefde van het kind, van de 
Eeuwige voor een mens hangen samen. Wie deze ‘vindplaats van liefde’ kent, kan ernaar verlangen 
zelf zo’n vindplaats te worden.  

Zo werpt dit lied, net als het verhaal van de magiërs uit het Oosten, een verrassend licht op de 
dubbelzinnigheid van het leven en van onze levensweg: om te zoeken, om te vinden en om te zijn: 
vindplaats van liefde. 
Verbonden met die ene die heet: God-met-ons, die zegt: ‘Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van 
deze wereld’.  

Amen. 

lied 509 

509:1 
Kindje van vrede, dat op ons wacht, 
jij bent gekomen als dauw in de nacht, 
jij bent gekomen als dauw in de nacht. 

509:2 
Parel van liefde, kwetsbare held, 
jij bent gekomen als dauw op het veld, 
jij bent gekomen als dauw op het veld. 

509:3 
Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind, 
jij laat je vinden door wie je bemint, 
jij laat je vinden door wie je bemint. 

509:4 
Kindje van vrede, leer ons te zijn 
vindplaats van liefde in deze woes^jn, 
vindplaats van liefde in deze woes^jn.


