Don Bosco

Bezinning 228: Gods koning eren 2
Matteus 2,1-12 = Openbaring van de Heer ABC-jaar

Het Woord
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.
Een woord bij het Woord
De magiërs motiveren hun komst naar Jeruzalem, het hart van Israël, als volgt: ‘We willen eer
bewijzen aan de pasgeboren koning van de Joden.’ Met die wens vertegenwoordigen ze de
koningen uit het buiten, die zouden optrekken naar Sion (psalm 72:10.15) en de heidenen, die na
Jezus’ dood en verrijzenis in Jezus zullen geloven en Hem zullen eren. Ja, Herodes, de wrede
koning die zijn eigen zonen doodde omdat hij rivalen zag in hen, zegt eveneens dat hij hulde wil
brengen aan Jezus. Grote valsheid. De magiërs hadden het woord ‘koning’ gebruikt en koning
Herodes verdraagt niet dat er een concurrent opstaat, ook al gaat het nog maar over een pasgeboren
jongetje.
Als de magiërs bij Jezus en Maria komen – Jozef wordt niet genoemd in dit verhaal – zien ze Jezus
en brengen Hem hulde, een koning waardig. Ze gaan ons voor in het goede gedrag. Ook wij worden
uitgenodigd om eer te brengen aan Jezus Christus, de koning van het nieuwe Rijk, het Rijk van
God, dat Hij zal verkondigen. Het is goed dat de liturgie voorziet in de lofprijzing van God,
bijvoorbeeld in het gloria en het heilig in de eucharistie en op het einde van elke psalm eren we de
Drie-eenheid.
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De magiërs geven drie geschenken: goud, wierook en mirre. Goud is een koninklijk geschenk. Ze
erkennen dus dat Jezus koning is. Het woord ‘koning’ zal op het kruis te lezen staan: ‘Jezus de
Nazareeër, koning van de Joden.’ Het is de reden waarom Pilatus Hem overlevert.
De wierook staat voor zijn goddelijkheid. Wierook wordt gebruikt om God te eren in de tempel, tot
in het heilige der heiligen toe. Wierook symboliseert overgave en gebed (Matteus 26:7.12).
En de mirre wordt gebruikt om doden te balsemen. Matteüs zal dit woord opnieuw gebruiken naar
het einde van Jezus’ leven toe. Een vrouw giet kostbare mirre over Jezus’ hoofd. En Jezus
interpreteert zelf dit teken: ‘Zij doet dat voor mijn begrafenis.’
De magiërs vallen neer bij de kribbe, bij het kindje Jezus, bij God die mens is geworden en de
mensheid zal redden. Het is dan ook zijn naam: Jezus, God redt.
Het Woord in mijn leven
Beweegt mijn geloof mij om neer te vallen voor Jezus? Hoe vaak eer ik Jezus? Welke geschenken
geef ik Hem? Hoe ver gaat mijn overgave aan Hem?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent Gods koning voor ons,
zijn grote herder,
onze liefdevolle redder.
Ik geef me aan U over.
Ik eer U met heel mijn persoon.
Ik aanbid U als mijn God.
Moge iedere mens U eren.
Geef allen uw redding,
vandaag en alle dagen. Amen.
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