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Overweging zondag 8 januari 2012
Aan ieder kind dat geboren wordt willen we graag een
geschenk meegeven. Wat is het belangrijkste dat men een
mensenkind kan meegeven? Die vraag stelden de drie wijzen
zich ook toen ze naar Jezus vertrokken. En zij namen elk een
geschenk mee.
De eerste wijze geeft goud, een vorstelijk geschenk. De
verzekering voor een goed leven. Alleen met dit geld, met dit
goud konden Jozef en Maria later naar Egypte. Het gouden
geschenk staat voor het materiële, zonder geld kunnen we
immers niet leven. Maar goud is ook het symbool van trouw en
betrouwbaarheid. Koper er ijzer bijvoorbeeld worden lelijk op
den duur. Goud blijft altijd mooi.
Het tweede geschenk dat de wijzen hadden meegenomen was
wierook. De diepere betekenis van het eerste geschenk goud is
niet zo moeilijk. Die van wierook is heel wat lastiger. In de tijd
van Jezus werd er in de tempel iedere dag wierook gebruikt.
Net zoals de rook van de wierook omhoog kringelt, zo stegen
de gebeden van de priester omhoog naar God in de hemel. In
onze kerk niet maar in veel andere kerken wordt ook nog
wierook gebruikt. En veel mensen moeten dan ook aan God of
iets goddelijks denken als er wierook wordt gebruikt Misschien
kennen jullie wel wierookstokjes? En misschien vinden jullie wel
dat die lekker ruiken. Heel wat mensen gebruiken ook parfum
om lekker te ruiken.. En de diepere betekenis van wierook is
dan ook: in een goede reuk staan, in de smaak vallen,
vertrouwen uitstralen: een tweede goddelijk geschenk.
Goud en wierook: voorspoed en geliefd zijn.
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Er is echter nog een derde geschenk: mirre. Mirre wordt uit de
vruchten van een boom in warme landen gehaald. En het ruikt
heel sterk. Het wordt ook gebruikt in olie. Vroeger werd het
gebruikt bij de zalving van een koning of koningin. Ook
profeten werden gezalfd. Profeten zijn mensen die de waarheid
spreken, die anderen proberen te overtuigen om goed te leven.
Wat moet een kind als Jezus dan met mirre? Maar Jezus heeft
juist laten zien dat ook een kind, dat ook wij, om het even wie
profeet kan zijn.
Deze drie goddelijke geschenken horen bij elkaar: genieten en
vertrouwen is belangrijk, maar er is ook iemand nodig die de
waarheid zegt, als een ster in de nacht, een profeet, een wijze
met mirre die zegt: wees profeet,zeg de waarheid en probeer
te leven als een goed mens.
Jezus, is HET en ONS voorbeeld van zo’n goede mens. En met
het feest van Driekoningen komt hij aan het licht voor heel de
wereld, voor iedere mens.
De Driekoningen vertegenwoordigen bij Matheus de in die tijd
bekende volkeren. Het feest van de openbaring wil zeggen dat
Jezus een voorbeeld is, sterker nog, geboren is, voor iedereen.
Dat Hij niet geclaimd kan worden door Joden of christenen,
door katholieken.
Nee, hij is een voorbeeld voor eenieder en de Boodschap van
die andere wereld, die rechtvaardige wereld of dat Rijk van
vrede, liefde en gerechtigheid is een boodschap voor iedere
mens.
Het is een boodschap van HOOP
En wellicht is dat de boodschap van vandaag. Kijk naar dat
kind: zo puur en zo klein, en kijk naar de kern van wat dat
Kind, die later als Jezus van Nazareth, die timmermanszoon,
ons heeft willen zeggen. Er is HOOP. Hoop op dat het anders
worden kan.
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Ga aan de slag, maak er SAMEN met anderen wat van, verbeter
de wereld en begin met zelf het goede voorbeeld te geven,
wees profeet, ga zijn weg.
Zo simpel is het maar vaak is die boodschap zo simpel dat wij
het te simpel vinden en er daarom zoveel omheen gebreid
hebben dat de kern, die eenvoudige kern, niet meer te zien is.
Het grote Verhaal van dat Kind, die Man van Nazareth, is
ondergesneeuwd zoals zoveel andere grote Verhalen zoals
socialisme, communisme, liberalisme, zo schrijft Ad Willems in
een boekje ‘de grote verhalen zijn voorbij’ van enkele jaren
geleden, zijn ondergesneeuwd in regels en wetten waardoor de
kern niet meer herkenbaar is.
En je ziet dan ook dat alle stromingen van Grote Verhalen
worstelen met hetzelfde probleem.
Een Partij van de Arbeid die op zoek is naar haar wortels. Het
communisme dat in veel voorheen communistische landen
verdwenen is, het liberalisme dat tegenwoordig een neoliberalisme is geworden, het verhaal van het CDA dat
nauwelijks nog uit de verf komt en ga zo maar door.
Maar ook dat Grote Verhaal van die Man van Nazareth is
ondergesneeuwd in allerlei regels, structuren, voorschriften en
formules, is zo geïnstitutionaliseerd, waardoor de
zeggingskracht ervan bijna niet meer te zien is. En ook wij
worstelen met het goed begrijpen en goed overbrengen van die
eenvoudige boodschap die vandaag met het feest van de
Openbaring aan het licht komt.
Mag daarom Driekoningen een feest van eenvoud zijn. Wij
hoeven geen goud, wierook en mirre te geven maar slechts
onszelf. Dat wij goud eerlijk zijn in ons handelen en niet zeggen
wat doen maar doen wat we zeggen.
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Dat wij vertrouwen uitstralen en smaak en kleur en geur geven
aan ons samenleven met elkaar door zoals wierook die gebruikt
wordt om eer te brengen,respectvol en eervol met elkaar
omgaan ongeacht wie of wat iemand is, ongeacht zijn
levensstijl, religie en culturele achtergrond.
Dat wij, als mirre die gebruikt wordt in zalf, zalvend zijn voor
elkaar.
Meer heeft dat Kind, die Man van Nazareth niet gedaan, zo
eenvoudig is zijn boodschap. Mogen wij, als Hij, zo in het leven
staan van dag tot dag, van jaar tot jaar. Dan wordt, na een
week waarin we elkaar dat misschien al hebben toegewenst,
2012 een zalig en gelukkig jaar waarin wij nieuw leven blazen
in dat Grote Verhaal dat ons hier wekelijks bij elkaar brengt.
Het verhaal van een Kind in een stal, geboren als minste maar
voor allen een groot voorbeeld van hoe mens-zijn bedoeld is.

