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Overweging 2 januari Mattheus 2 De magiërs uit het Oosten Huib Klamer 

 

Het verhaal van de magiërs leest als een pelgrimstocht. Tegenwoordig is het populair om naar 

Santiago, in Spanje, te pelgrimeren. Maar ik lees het bijbelverhaal  als een innerlijke pelgrimstocht.  

Zoals Toon Tieland dat schilderde ….Zie jezelf daar lopen, onderweg, naar het schemerige licht ….  

 

Volgens de traditie waren er drie koningen: één uit Afrika, één uit Azië, één uit Europa, één uit alle 

drie toen bekende werelddelen; allen op zoek naar het licht, het kind, de nieuwe koning.  

In het Grieks van de bijbel staat er niet koningen; maar magiërs, magoi. Bij magiërs denk ik aan 

magic, goocheltrucs, sjamanen. Maar de magiërs lijken mij eerder astrologen – zij hebben aan de 

sterrenhemel een nieuw licht zien opkomen.  Dat hemellicht trekt hen naar zich toe. 

Een diep verlangen drijft hen. Verlangen om die licht te vinden…. 

Herken je iets van dat verlangen in jezelf? Heb je ook een ster die je leidt?  Een ideaal waarvoor je 

gáát, waarvoor je offers wilt brengen.  

Misschien een verlangen naar een omkeer, een nieuwe stijl van leven: in werk, familie, kerk, 

maatschappij? Met meer aandacht, minder zorg om jezelf.  

 

Een mooie levensweg vind ik Desmond Tutu, de aartsbisschop uit Zuid Afrika, gisteren begraven.  

Tutu werd gedreven door het ideaal van Zuid Afrika als regenboognatie. Een veelkleurige, 

multiraciale samenleving, mooi door alle verschil, dat steeds harmonieus bleef. Dit ideaal was de zin   

De magiërs komen in Jeruzalem, kloppen aan bij Herodes, en vertellen van hun zoektocht: de nieuwe 

koning.  Koning Herodes was in het Romeinse rijk een zeer machtig persoon – goed bevriend met 

keizer Augustus, heerszuchtig, wreed, pronkziek: hij liet imposante bouwwerken bouwen.  

De magiërs lijken naïef; zij denken dat Herodes en met hem de elite in Jeruzalem – de 

schriftgeleerden, hogepriesters –blij zijn met hun blijde nieuws. Maar de machtselite is ontsteld; ze 

zien hun machtsposities bedreigd, hun mooie wereldje instorten. ….. 

Welke tegenwerking ondervinden wij met onze idealen? Misschien krachten, stemmen in je die 

zeggen: doe niet zo moeilijk, pas je aan. Relax en geniet. Ga voor jezelf, je gemak, succes, eer.  

 

Tutu ondervond veel tegenstand bij zijn regenboogideaal. Eerst streed hij tegen de blanke 

machthebbers; later ook tegen de leiders van zijn ANC, en tegen ander onrecht in de wereld. Maar 

Tutu hield vol.  In een gesprek met Nederlandse studenten adviseerde Tutu hen: droom, houd vast 

aan je droom. Laat je niet van de wijs brengen door cynisme en tegenwerking.  Houd vol. 

Ondanks de tegenwerking zetten de magiërs door, volgen de ster, en vinden het kind. Ze gaan het 

huis binnen en raken buiten zichzelf van vreugde.  

Kun je je deze ontmoeting voorstellen?  Ik denk aan de geboorte van mijn kinderen.  

Een geboorte ontroert, maakt blij. Wat heb je als ouder niet over voor je kind. Maar wat geeft een 

kind niet terug: vreugde, energie, compassie, liefde. Familie en vrienden komen met cadeau’s. 

 

De magiërs hebben ook cadeau’s: goud, wierook, mirre.   Kostbare cadeau’s waar ze over hebben 

nagedacht.  

- Goud. Symbool voor het koningschap van Jezus.  

- Wierook. Symbool van gebed.  Symbool voor goddelijke presentie.    

- Mirre, een balsem, weldadig voor de huid. Een wellness-olie. Symbool voor Jezus’ lichamelijkheid. 

 

In het geven maken de magiërs ruimte.  Jezus krijgt een plek in hun hart, verandert hun leven van 

binnenuit.  … 
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Welke geschenk hebben wij te geven? Welke kwaliteiten bieden wij aan, waarmee wij ruimte maken 

voor God? Bisschop Tutu bood als geschenk: zijn gebed, vreugde, strijdbaarheid, zijn vermogen tot 

vriendschap,  verzoening, liefde. 

 

In de ontmoeting met het kind ervaren de magiërs oneindige compassie. Hier ligt de kern voor mij, 

de samenvatting van het hele evangelie: de gave van barmhartige liefde. Onze levensopdracht is om 

ons die liefde eigen maken.   

 

De magiërs hebben de zin van hun leven ontdekt, en keren naar huis. Want in hun eigen woonplaats, 

hun werk, gezin moeten ze verder met hun levensopdracht. 

 

De vraag aan ons is hoe wij hier, in onze woonplaats pelgrims zijn. Op dit plaatje van Toon Tieland 

lopen de drie pelgrims in Amersfoort. …..Hier moet het gebeuren. 

De liefde van het kind doorgeven, aan elkaar. Je innerlijke pelgrimstocht vruchtbaar maken in je 

dagelijks leven.  

 

Moge dat gebeuren in het nieuwe jaar. 

 


