Don Bosco

Bezinning 72: Openbaring van de Heer
Matteüs 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
In het Eerste Testament wil men niets weten van magie en magiërs. Alleen God brengt redding en
heil. Toch zijn de magiërs hier betekenisvol. Ze worden echter ondergeschikt aan de Schrift. De
ster, een magisch teken, brengt hen niet bij Jezus. Eerst hebben ze het licht van de Schrift nodig en
juist door dat licht toont de ster de weg.
Het woord ‘koning’ speelt een centrale rol in dit verhaal. Jezus wordt koning van de Joden
genoemd, maar Herodes is het op dat moment. Daarom is Jezus een rivaal voor Herodes. Herodes
wil Hem zo snel mogelijk liquideren. Deze spanning is dus vanaf het begin in het Matteüsevangelie
aanwezig. In Matteüs 27, 30 bespotten de soldaten Hem als ‘koning van de Joden’. En in 27, 37
wordt de reden van Jezus’ dood op een bordje bovenaan het kruis gehangen: ‘Jezus van Nazaret,
koning van de Joden’. Alleen, Jezus zál koning zijn, maar op een geheel andere manier dan Herodes
en alle andere koningen. Pas op het kruis en zelfs pas door de verrijzenis wordt dat duidelijk.
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De magiërs buigen voor Jezus. Jezus is dus zoveel groter dan hen. En ze bieden Hem drie
geschenken aan. Goud is een geschenk voor deze koninklijke zoon. Wierook vereert Hem in zijn
goddelijkheid en mirre wordt gebruikt om te zalven. Jezus is dan ook dé Gezalfde, de Messias.
Mirre wordt ook gebruikt om een gestorven lichaam te balsemen (zie Matteüs 26, 6-13). Ook zo is
er een inclusie tussen de inleiding bij Matteüs en het einde.

Het Woord in mijn leven
Kniel ik neer, werp ik mij ter aarde voor Jezus, mijn Heer en Koning? Geef ik aan Jezus de
geschenken, Hem als Zoon van God waardig? Kan ik zoals de magiërs na mijn ‘bezoek aan Jezus’
nieuwe wegen gaan?

Bidden met het Woord
Heer God,
op dit feest van Openbaring gedenken wij
dat de volken buigen voor uw Zoon.
Ja, Jezus heeft een universele betekenis:
voor alle mensen is Hij uw redding, uw heil.
Ik geef Hem meer dan goud, wierook en mirre:
ik geef Hem mezelf, geheel en al.
Moge Hij mij van binnen uit omvormen,
transformeren tot de mens,
zoals Gij mij droomt. Amen.
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