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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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Welk toekomstvisioen spreekt uit deze tekst? Hij spreekt over een wereld waarin mensen opgaan
in het grote levensmysterie en er de tekenen van kunnen lezen. Van daaruit komen ze in
beweging, op zoek naar het wonder.
In Gods wereld lost zijn Woord vastgelopen problemen op. Wat mensen eerst als een ernstig
probleem ervaren, wordt zelfs een uitmuntend geschenk.
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In Gods werkelijkheid dragen politieke en religieuze leiders echt zorg voor de mensen. Ze zijn
goede herders.
Bij God is het geluk in het kleine te vinden. Een pasgeboren kind is al voldoende. Het gaat zelfs
over een buitengewoon grote vreugde, die de mensen vervult.
In Gods realiteit huldigen de mensen Hem. Ze eren en aanbidden Hem. Ze geven Hem al hun
schatten.
Het visioen daagt ons uit vreemden te zien als brengers van een positieve boodschap. Ze leiden
ons naar het grote levenswonder en naar God.
In die realiteit heeft de politiek niet het laatste woord heeft. Het spirituele, het religieuze voert de
hoge toon en leidt mensen naar de ware hoogte van menselijkheid. Als tirannen bevelen en hun
machtshonger botvieren, protesteren wijze mensen op een correcte wijze, meer omdat ze nieuwe
wegen gaan, dan door hard klinkend geschreeuw.

Het Woord in mijn leven
Kan ik nederig knielen voor God en het levensmysterie? Kom ik tot aanbidding van Jezus Christus?
Wat is daarvan het gevolg?

Bidden met het Woord
Heer God,
U bent de grote Dromer,
de God van het visioen,
altijd gericht op de toekomst.
U biedt buitengewone vreugde aan
in een pasgeboren kind,
in Uw Zoon Jezus Christus.
U bent zo groot en liefdevol
dat we U al onze schatten geven,
knielend voor Uw grootheid.
Geef onze ontmoeting met U
ons op de juiste wegen leidt,
op weg naar een thuis
van warme menselijkheid
en vreugde voor iedereen. Amen.
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