Overweging Driekoningen 2019 jaar C 6 jan.
Jesaja 60, 1-6, Mt 2, 1-12
Inleiding:Op een heldere winternacht kun je geboeid kijken naar de sterrenhemel.
Een sterrenhemel, het firmament, is en blijft fascinerend. Vanouds heeft de mensheid het
gevoel dat de sterren ons wat te zeggen hebben. Herders en wijzen zijn het die een
bijzonder oog hebben voor wat er aan het firmament gebeurt. Zij staan open om zich de
weg te laten wijzen. Laten we nadenken over wie bij ons in feite de wegwijzer is? Hoe
open staan wij voor het mysterie waar de herders en wijzen het eerst mee te maken
kregen?

Overweging
Sta op en schitter, over jou schijnt de Heer,
zijn luister is boven jou zichtbaar, zo hoorden we Jesaja
open je ogen, en je zult stralen van vreugde als je het ziet:
de rijkdom van vreemde volken valt in je schoot,
zij zijn het, die de roemrijke daden van God verkondigen...

En iedereen, zegt Paulus, ook die wij heiden noemen
hebben deel aan Jezus' erfenis: de belofte dat jij ertoe doet.
De herders, de koningen, zij die het kind zien,
zij die openstaan voor het mysterie van dit kwetsbare kind achteraf en in een stal,
– het is geen kind van jou, maar toch ook weer wel – ,
ze werden vervuld van diepe vreugde.
Ze knielden neer bij het kind, de herders en de wijzen,
knielen vanuit een besef, een even heel zeker weten, dat dit het is,
de tederheid, het alles overweldigende gevoel voor dit 'kwestbaarste' op de wereld,
hoe mooi, hoe goed, hoe volmaakt,
je even niet afvragend, hoe het verder moet, en of je het wel aankunt,
nee, even is alles. goed, heilig volmaakt.
Meister Eckhart, dominicaan en mysticus uit de 13e eeuw
beschrijft dit moment als dat God baart in de grond van jouw ziel,
als een eeuwige geboorte mogelijk in mensen als ze daar ontvankelijk voor zijn.
Op dat moment vind je het goede, troost, geluk, waarheid
op dat moment wil God ingaan in jou,
het geschapene, dat wat er tot nu nu toe zat, moet uitgaan in jou,
hoe leger je bent, hoe meer zelfinzicht je vindt
dat wat vertrouwd is, is in feite je vijand,
je moet je leeg maken om door God aangeraakt te kunnen worden.
God is mateloos in het geven en onze ziel is mateloos in het aannemen en ontvangen
Er zijn veel Herodussen op onze weg, mensen die onheil prediken, die gaan voor macht,
controle en 'veiligheid', voor willen binnenhalen, ook ten koste van, mensen die zich niet
willen laten raken, aanraken, bang dat ze dan zwak zullen worden.
Herders en wijzen, ze zijn een bedreiging voor die macht.
Mt. laat zien hoe de wereld erbij staat, de waarheid zoals het er nu aan toegaat is ernstig

en indringend. Hij laat zien hoe haaks de macht van een herderkoning staat tegenover die
van Herodes en hij biedt een oplossing aan. Mensen die openstaan voor het goede,
worden in een droom gewaarschuwd om een andere weg te gaan. Een herderkoning ziet
dat mensen moeten worden gered van vernedering en bedrog. God komt met overmacht
via een stal en op onverwachte plekken, bij mensen die willen knielen voor wat kwetsbaar
is.
Ik zou willen eindigen met een korte tekst uit een verhalenbundel van René Hornikx.
Toen God zijn scheppingswerk had voltooid, besloot Hij om voor de mens iets van zijn
goddelijk wezen achter te laten. Een vonk van Hem al belofte aan de mens wanneer hij
zich zou inspannen op God te lijken. Daarom zocht Hij naar een plaats om deze heilige
vonk te verbergen. Want, zo dacht God, “wat de mens te gemakkelijk zal vinden, zal hij
niet naar waarde schatten.'
'Verstop die vonk op de hoogste berg', zei een van de raadgevers. God schudde zijn
hoofd. “”Nee, de mens is een avontuurlijk schepsel, hij zal snel genoeg leren die bergtop
te beklimmen. ' Verberg hem dan in de aarde.' 'Ik denk het niet, zei God, want op een dag
zal de mens ontdekken dat hij kan graven naar de diepste diepten van de aarde.
'Waar dan, meester ', vroegen ze. Toen glimlachte God en zei: 'Ik zal hem op de meest
ontoegankelijke plaats verbergen, de enige plaats waar de mens hem nooit zal zoeken. Ik
zal hem diep in de mens zelf verbergen. Amen

