
A-CYCLUS OPENBARING VAN DE HEER 

JESAJA 60,1-6 

Uit de profeet Jesaja 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, 

want de Zon gaat over u op 

en de glorie van de HEER begint over u te schijnen. 

Want zie: 

duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, 

maar over u gaat de HEER op 

en zijn glorie is boven u verschenen. 

Volkeren komen af op uw licht, 

koningen op de luister van uw dageraad. 

Sla uw ogen op en zie om u heen: 

van overal stromen ze naar u toe, 

uw zonen komen van verre, 

uw dochters draagt men op de arm. 

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld 

en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. 

Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, 

de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. 

Een zee van kamelen bedekt u, 

jonge kamelen van Midjan en Efa. 

Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; 

ze voeren goud en wierook aan 

en verkondigen luid de roem van de HEER. 

 

EFEZE 3,2-3A.5-6 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 

Broeders en zusters, 

Gij hebt vernomen 

hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt 



die mij met het oog op u gegeven is; 

door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, 

zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. 

Nooit is het onder vroegere geslachten 

aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, 

zoals het nu door de Geest is geopenbaard 

aan zijn heilige apostelen en profeten: 

dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, 

medeleden en mededeelgenoten van de belofte 

door middel van het evangelie. 

 

MATTEÜS 2,1-12 

Uit het heilig evangelie van onze HEER Jezus Christus volgens Matteüs 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, 

ten tijde van koning Herodes, 

kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 

“Waar is de pasgeboren koning der Joden? 

Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien 

en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” 

Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust 

en heel Jeruzalem met hem. 

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen 

en legde hun de vraag voor 

waar de Christus moest geboren worden. 

Zij antwoordden hem: 

“Te Betlehem in Juda. 

Zo immers staat er geschreven bij de profeet: 

En gij Betlehem, landstreek van Juda, 

gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, 

want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, 

die herder zal zijn over mijn volk Israël!” 



Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen 

en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd 

waarop de ster verschenen was. 

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: 

“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, 

en wanneer gij het gevonden hebt, bericht mij het dan 

opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” 

Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. 

En zie, 

de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit 

totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond 

stil bleef staan. 

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. 

Zij gingen het huis binnen, 

zagen er het Kind met zijn moeder Maria 

en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. 

Zij haalden hun schatten te voorschijn 

en boden het geschenken aan: 

goud, wierook en mirre. 

En in een droom van Godswege gewaarschuwd 

niet meer naar Herodes terug te keren, 

vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. 

 

COMMENTAAR BIJ DE LEZINGEN 

Jean Bastiaens 

Lumen gentium: Licht voor de volken 

In het gesprek met de Samaritaanse vrouw horen we Jezus zeggen dat ‘de redding van de Joden 

komt’ (Johannes 4,22). Dat was aanvankelijk een moeilijk te verteren gedachte voor haar, maar 

naarmate het gesprek vordert, begint Jezus voor haar een echte openbaring te worden. Ze erkent 

Hem ten slotte als ‘de messias’, de beloofde redder van Godswege. 

 



In de eerste lezing van deze zondag van de ‘openbaring van de HEER’, horen we dezelfde gedachte: 

het heil komt uit het Joodse volk. Want dat volk is door GOD uitverkoren. Ook dat is voor vele 

mensen een moeilijk te verteren gedachte. Maar in de Bijbel is het Joodse volk niet uitverkoren 

omwille van zichzelf. Het Joodse volk heeft de opdracht het licht dat uitgaat van de Tora, te laten 

schijnen als een helder licht waarop ook niet-Joden onweerstaanbaar af zullen komen. Reeds 

Abraham wordt geroepen om de vader te worden van het volk van Jakob, en dat volk zal een bron 

van zegen worden voor álle volken. In de eerste lezing uit Jesaja zien we het beeld lichtjes 

veranderen: de heilige stad Jeruzalem ontleent het licht niet aan de Tora, maar aan de HEER zelf. Het 

is GOD zelf die als een licht over de stad opgaat en die met zijn Aanwezigheid een bron van geluk, 

heil en redding wordt. Dat licht is zo aantrekkelijk en zo aanlokkelijk, dat alle volken zich daar naartoe 

getrokken weten. 

Die volken hebben dat licht nodig, want ze worden omgeven door donker en duisternis. Rijkdommen 

zijn ongelijk verdeeld. Grote bedrijven laten mensen tegen een hongerloon werken. Mensen 

consumeren kritiekloos. Miljoenen mensen slaan op de vlucht voor geweld, zoals in Syrië. Solidariteit 

krijgt soms moeilijk voeten aan de grond. Jesaja vat het voor ons samen: ‘Duisternis bedekt de 

aarde.’ En toch is er hoop. Jesaja ziet in een visioen hoe de heilige stad Jeruzalem beschenen wordt 

door het zuivere en pure licht dat van GOD en van zijn ‘glorie’ uitgaat. Plotseling komen de volken in 

beweging: zij worden pelgrims die zich op weg weten naar een beter vaderland. Dat is het land waar 

GOD hun Vader mag worden. De culturele en spirituele rijkdommen van de volken worden door de 

stad Jeruzalem als een groot geschenk in ontvangst genomen. Het hart van de stad wordt ‘wijd van 

vreugde’. 

Met dit visioen op de achtergrond, zijn we goed voorbereid om het verhaal over de wijzen uit het 

oosten te horen en te verstaan. Het verhaal speelt zich af in de tijd van koning Herodes, die in de 

jaren dertig v. Chr. van de Romeinse senaat de titel ‘koning van de Joden’ had gekregen. Uiteraard is 

hij helemaal van de kaart wanneer daar plots enkele oosterlingen voor hem staan die zeggen op zoek 

te zijn naar de ‘koning van de Joden’. Het zijn ‘wijzen’ die een geestelijke pelgrimstocht maken omdat 

ze de tekenen van de tijd willen verstaan. En ze hebben een belangrijk teken gezien: een nieuwe ster 

aan het firmament, die een reis naar het westen lijkt af te leggen. Die ster brengt hen tot in de heilige 

stad Jeruzalem.  

Koning Herodes is verslaafd aan de macht en aan zijn positie. Wie eenmaal met harde hand een 

machtspositie heeft bereikt, zal die positie zelden loslaten, juist omdat hij leeft in een permanente 

vrees voor de harde hand van wie zich op hem wil wreken. Talloos zijn de leiders die zijn omgekomen 

in hun onbeheersbare hang naar de macht. Koning Herodes was wreed, en de hogepriesters hadden 

hem daar al dikwijls op aangesproken. Nu roept Herodes zelf de ‘hogepriesters en Schriftgeleerden’ 

bijeen om hun te vragen waar ‘de messias’ geboren moet worden. Herodes heeft namelijk maar al te 

zeer weet van de messiaanse weeën die zijn tijd kenmerken. Hij leeft in permanente schrik voor 

opstanden en nieuwe machtsgroeperingen. De geestelijke leiders van het volk wijzen de koning erop 

dat Betlehem en de messias onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, krachtens de belofte van GOD. 

En zo komen de wijzen, dankzij het initiatief van Herodes – o ironie! – terecht bij de ‘koning van de 

Joden’. Maar deze koning is geen imponerende vorst, bekleed met zware gewaden en met het 

zwaard. Het is een kind! En het kind straalt datzelfde pure en zuivere licht uit dat reeds van de ster 

was uit gegaan. De wijzen voelen zich overrompeld door een overgrote vreugde. In dit kind, omringd 

door de liefdevolle zorg van zijn moeder, herkennen de wijzen het teken van de tijd: dit kind zal de 

titel ‘koning van de Joden’ met recht dragen, het zal een waarachtige leidsman zijn en een echte 

herder – zoals de profeten het hadden voorzegd. 



Dit kind heeft koning Herodes ontmaskerd. De wijzen beseffen dat nu. Want het licht is over hen 

opgegaan. En dus keren ze terug langs een andere weg, met een nieuw pelgrimslied in het hart. 


