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Broeders en Zusters,
De drie wijzen uit het Oosten hebben een vaste plaats in het kerstverhaal gekregen.
Over de historische toedracht van deze figuren en hun reis naar Bethlehem weten we
weinig. Toch vond de evangelist Mattheüs het nodig om het bezoek van de drie wijzen
aan het pasgeboren kind te verhalen. Wat voegt deze episode toe aan het kerstverhaal?
Iets heel belangrijks over de persoon van Jezus Christus. De eerste christelijke gemeenschappen geloofden dat Jezus niet enkel voor het Joodse volk gekomen was, maar voor
alle volken van de wereld, dus ook voor de zogenaamde heidenvolken. De eerste bezoekers bij de kribbe waren herders uit de onmiddellijke buurt. Ze behoorden wellicht tot
het Joodse volk, zoals de familie en de vrienden van Jezus. Zij verwelkomden Jezus als de
Messias naar wie het Joodse volk al zo lang met verlangen uitkeek. Al spoedig zou blijken
dat Jezus niet enkel voor het Joodse volk gekomen was, maar voor alle volken. Door
mens te worden nam Gods woord niet enkel het ‘Joodse bestaan’ aan, maar het ‘menselijke bestaan’. Jezus werd mens zoals alle mensen ‘mens zijn’, tot welk volk of welk land of
welke cultuur zij ook behoren. Hij is niet het licht van één volk, maar het licht van alle
volken. Ook voor ons die niet van het Joodse volk afstammen, is Jezus de beloofde Messias. We vieren vandaag niet de drie wijzen. We vieren Jezus Christus, mens geworden
voor alle mensen van alle tijden. Voor Hem knielen we neer en aan Hem bieden wij onze
gaven aan.
De universaliteit van Jezus Christus vindt haar spiegelbeeld in de universaliteit van
de Kerk. Doorheen de eeuwen heeft het evangelie zijn weg gevonden naar alle continenten en naar alle volken. Overal ter wereld vieren christenen in deze weken de geboorte
van Jezus Christus. Overal ligt in de kerststal een beeld van Jezus dat lijkt op kinderen
van ter plaatse. In Afrika lijkt het kerstekind op een Afrikaans kind, in Azië op een Chinees of op een Koreaans kind. Iedere mens ter wereld mag kijken naar de kribbe en zeggen: ‘Jezus is mijn broer’, ‘Jezus is mijn Heer en Heiland’.
Dat geloof mag ons op de eerste plaats tot dankbaarheid stemmen. Hoewel wij
niet tot het Joodse volk behoorden, heeft Jezus de weg naar ons gevonden en vindt Hij
die nog steeds. Geloofsgetuigen hebben het evangelie doorgegeven aan steeds nieuwe
generaties, nu eens in gemakkelijke dan weer in moeilijke tijden. De weg van het evangelie

volgt immers de bochten en de kronkelpaden van de menselijke geschiedenis. Een andere
weg is er niet. Op een dag als vandaag past een woord van waardering voor al wie proberen het geloof te beleven en door te geven in onze samenleving. Wat kunnen wij Jezus
vandaag aanbieden? Geen nieuwe kathedralen of stijgende marktaandelen. Wel een gemeenschap waarin Hij welkom is. Wij zijn zopas een nieuw jaar begonnen. Misschien
mag onze eerste bede zijn dat wij in 2013 voor Jezus de plaats vrijhouden en koesteren die
Hij bij ons wil innemen.
Volgens het kerstverhaal volgden de drie wijzen een ster. Ze hadden berekeningen
gemaakt wanneer en vanwaar het licht zou kunnen komen. Voor hun zoektocht naar de
waarheid hadden ze een lange en vermoeiende reis over. Ook vandaag zijn mensen op
zoek naar licht en waarheid. Iedereen verkondigt zijn kleine waarheid, maar waar staat de
echte ster? Is er een lichtpunt waarop we onze levensweg mogen richten en dat ons ook
ter bestemming zal brengen? Is er een lichtpunt waarop alle mensen zich mogen richten,
tot welk volk of welke cultuur zij ook behoren? Sommigen zijn amper met deze vragen
bezig en laten het leven maar lopen zoals het komt. Wat niet weet, niet deert. Anderen
integendeel worden door deze vragen wel beroerd. Ze willen weten waarom en waarvoor
zij leven. Ze willen hun verstand erbij houden en zoeken naar redelijke antwoorden op de
vragen van het leven. Terecht stellen ze zich niet tevreden met goedkope slagzinnen of
modieuze opvattingen. Onder een mooie strik en een blitse verpakking hebben zij te vaak
een lege doos gevonden. In het spoor van de ‘drie wijzen’ bidden we vandaag voor wie
zoekt naar zin en samenhang in het leven. Dat de ‘ster’ hen richting Bethlehem mag wijzen, waar Jezus op hen wacht, zonder strik en zonder verpakking.
Tenslotte nog dit. De folklore heeft de ‘drie wijzen’ laten evolueren naar ‘drie koningen’, afkomstig uit drie verschillende volken. Symbolisch staan deze ‘drie koningen’
rond de kribbe als een klein diplomatiek corps dat alle landen van de wereld vertegenwoordigt. Tot onze Antwerpse kerkgemeenschap behoren vandaag groepen en gemeenschappen uit alle continenten en culturen. Elke zondag komen in Antwerpen christenen
uit diverse landen van Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika samen om de eucharistie
te vieren. Deze katholieke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong behoren tot het
weefsel van onze plaatselijke kerkgemeenschap. Zij zijn hier niet enkel te gast of op doortocht. Ze helpen ons om de universaliteit van de christelijke boodschap beter te verstaan.
Ze openen onze blik voor de kerkgemeenschap wereldwijd. Ze brengen iets terug van
het enthousiasme waarmee missionarissen ooit van hier naar hun land zijn vertrokken.
Vandaag bidden we voor de kerkgemeenschap in Antwerpen: dat zij een plaats van ontmoeting en uitwisseling mag worden tussen christenen uit diverse culturen en continenten. Naar ons allen samen strekt het kind van Bethlehem zijn handen uit. Amen.
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