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Wijzen knielen bij de kribbe van Jezus, de ‘Koning der Joden’. Knielen is je plaats weten. Knielen is 
wijs. Ik moet denken aan de foto van de Duitse bondskanselier Willy Brandt. Op 7 december 1970 
bezocht hij het Oostblok. Het was de tijd van de koude oorlog, als eerste sloeg hij een brug tussen 
West en Oost. In Warschau legde hij een krans bij het monument van de opstand van het Joodse 
getto, waar de Duitsers alle Joden hadden uitgemoord in de oorlog. Onverwacht knielde Brandt neer 
en sloot zijn ogen. Of hij bad, weet ik niet, maar met zijn knielen bracht hij een eerbetoon aan hen die 
niet meer waren, bracht hij zijn schaamte over het Duitse verleden tot uitdrukking. Hij wist zijn plaats. 
 
Minister president Willem Drees was ook iemand die zijn plaats wist. In soberheid en eenvoud leefde 
hij aan de Haagse Beeklaan, gewoon in een rij, waar hij zijn mede hoogwaardigheidsbekleders 
ontving, volgens overlevering met een kopje thee en een koekje. Ik zag hem in een journaalbeeld zich 
aansluiten aan de rij om z’n AOW in ontvangst te nemen. Gewoon op z’n beurt. Hij was waar hij voor 
stond: sober en eenvoudig. Het paste bij hem om de ander als gelijkwaardige te aanvaarden en te 
respecteren. 
 
Deze laatste zin ‘de ander als gelijkwaardige aanvaarden en respecteren’ komt ook voor in de 

kersttoespraak van koningin Beatrix. In haar 
toespraak kwam het woord ‘Vertrouwen’ het 
meeste voor. In een wolk van woorden in het 
uitgebeeld. Ik heb de afbeelding uit Trouw 
opgenomen in de liturgie. De koningin zegt: 
‘Zonder vertrouwen gaat het niet, zonder 
vertrouwen valt de samenleving uit elkaar’. Als 
inhoud van vertrouwen noemt zij: ‘geloof hebben in 
elkaars trouw en in elkaars betrouwbaarheid’. Met 
wantrouwen kom je er niet. En dan spreekt ze de 
bovengenoemde zin uit: ‘de ander als 
gelijkwaardige aanvaarden en respecteren’. De 
koningin is van groot belang voor onze 

samenleving. Rond de jaarwisseling had ik daarover een discussie met een vriendin. Zij vond het 
maar niks, ik trachtte haar van het tegendeel te overtuigen. De koningin heeft een samenbindende 
functie in onze turbulente tijd, als een baken in zee. Die verbondenheid wordt zichtbaar op 
Koninginnedag en in tijden van crisis. Nog zie ik haar in 1992 in de Bijlmer lopen, een paar grote 
laarzen aan, stappend over de puinhopen van de flat waar zich een vliegtuig in geboord had. Haar 
gezicht verwrongen van mededogen. In journaalbeelden zie je haar moeder Juliana na de watersnood 
in Zeeland op dezelfde wijze haar medeleven betuigen. Het bindt samen. Eigenlijk gebeurt het nu 
weer met ons meeleven rond het drama van prins Friso. 
 
We moeten het niet idealiseren. Ik lees momenteel een boek van Ebbe Rost van Tonningen. Hij is de 
zoon van de man die in de jaren dertig econoom was in de Volkerenbond, die koos voor de NSB en in 
het Nationaal Socialisme de toekomst van Europa het best verzekerd wist. Nooit heeft hij zijn 
sympathie voor Hitler laten varen. Ebbe, geboren in 1943,  is ‘de zoon van … ‘ momenteel 
gemeenteraadslid in Bilthoven. De titel van zijn boek is “In niemandsland”: Zijn leven lang is hij 
achtervolgd met ‘de zoon van …’ In 1998, nog maar veertien jaar geleden, was hij directeur van een 
wetenschappelijk instituut in Wageningen. Er was nieuwbouw gepleegd, de koningin kwam het 
openen. Zij weigerde door Rost van Tonningen te worden rondgeleid. Waarom? Waarschijnlijk omdat 
hij de zoon was van zijn vader. 
 
We moeten dus niet idealiseren. Ieder knielt op zijn eigen wijze. Dat gebeurt met vallen en opstaan. 
Ieder mens straalt licht uit, en ieder mens maakt zich kwetsbaar. ‘De ander als gelijkwaardige 
aanvaarden en respecteren’ raakt aan het diep menselijke besef dat je elkaar nodig hebt, dat je de 
ander nodig hebt. En het raakt aan het diepe verlangen dat jijzelf er toe doet, dat je er mag zijn! 
 
Dat besef en verlangen vind je verwoord in de woorden van de profeet Jesaja, gesproken voor het 
volk Israël dat verspreid en verloren is, levend in de verstrooiing. De kinderen, de zonen en dochters 



van de Diaspora. Hun visioen is dat ze eens gevonden zullen worden. Eens zullen zij zich verzamelen 
en weer aanvaard worden en gerespecteerd. In het begin van het boek, in hoofdstuk 2 wordt het 
Vredesvisioen getekend, Daar zullen de volkeren zich verzamelen op de berg Sion, om onderwezen te 
worden in de wet van God. Dan zullen  de wapens worden omgesmeed tot ploegscharen. 
In Jesaja 60, dat we vandaag hebben gelezen, zien we de volken samenkomen, maar de komen niet 
alleen. De verstrooide kinderen van Israël hebben ze bij zich, de zonen aan de hand, de dochters 
dragen ze op de heup. De duisternis maakt plaats voor het licht. Hun schatten dragen zij bij zich: 
kamelen, goud en wierook. 
In het evangelie van Matteüs wordt het visioen verder ingevuld. Wijzen komen uit het Oosten. Zij 
bewijzen hun eerbied aan het kind, zij tonen hun eenvoud door te knielen. Zij kennen hun plaats. Met 
hun gebaar van eenvoud tasten zij het gezag aan van koning Herodes, én het gezag van de priesters 
en de schriftgeleerden. 
 
De wijzen zijn in de loop der eeuwen tot koningen geworden, zij vertegenwoordigen de volkeren. 
Omdat er drie geschenken worden gebracht (goud, wierook en mirre), zijn het drie koningen. In hen 
ziet men drie toenmalig bekende werelddelen, die we nu kennen als Azië, Europa en Afrika. De ene 
koning is blank, de andere is zwart, en misschien is de derde wel geel. De ene is jong, de andere is 
oud. Zo staan zij voor de hele mensheid, voor iedereen die het besef kent dat je elkaar nodig hebt, en 
het verlangen kent dat je er toe doet. In hun knielen wordt het visoen zichtbaar dat ieder mens in 
eenvoud leeft en z’n plaats weet. 
 
Je ziet het in de geschenken die de koningen bij zich hebben. 
Goud brengen ze mee, een kostbaar goed. Goud staat voor rijkdom, en macht en invloed. Zij geven 
het uit handen. Zij  zetten hun kroon af, ontbloten hun hoofd en belijden daarmee hoe kwetsbaar ze 
zijn. 
Wierook is het symbool van het gebed, zoals dat in de psalmen wordt gezegd: uw gebed stijgt op tot 
God als een lieflijke reuk, zoals de wierook opstijgt. Het is het innerlijk weten dat je leeft bij de gratie 
van God. Zij leggen hun leven in de handen van God. 
Mirre is de balsem voor de doden, waarmee je een gestorvene gereedmaakt voor de eeuwigheid. 
Mirre is ook de balsem voor de bruid, de zalf waarmee de bruid wordt voorbereid op het leven met 
haar echtgenoot. Mirre heeft dus te maken met de dood en met het leven. Met de gave van mirre 
belijden de koningen dat zij leven met God en dat zij sterven met God. De apostel Paulus pakt dat op 
met te zeggen dat wij in leven en in sterven aan God toebehoren. 
De gave van goud, wierook en mirre is teken van innerlijke wijsheid, van eenvoud, van het besef dat 
het leven kostbaar is, een geschenk. Dat leven niet zomaar is. En dat iemand die het leven zelf niet 
aan kan moet worden geholpen en bijgestaan. 
 
De mensen die ik in het begin noemde, staan in de kijkerd, koningin Beatrix, minister president Willem 
Drees, bondskanselier Willy Brandt. Het zijn mensen die er toe doen. De bijbelverhalen van 
vanmorgen maken duidelijk dat wij er allemaal toe doen. Het is voor ons allemaal van belang om te 
beseffen dat we gezien worden. 
Hoe kijkt men tegen ú aan? Hoe kijkt u tegen uzelf aan? Wat hebt u te geven? Wat is uw goud, uw 
wierook, uw mirre? Dat zijn abstracte vragen, dat besef ik, maar het vraagt naar uw eenvoud, naar uw 
leven met God, naar uw leven vanuit liefde en trouw. 
Is het moeilijk om te knielen? Ik denk het wel. Is het moeilijk om je plaats te weten, om jezelf uit 
handen te geven. Om zoals Beatrix bewogen te durven zijn? Of als Drees eenvoudig te zijn zoals je 
bent? Of als Willy Brandt door de knieën te durven gaan op een cruciaal moment in je leven? 
 
Ik had boven dit verhaal als titel willen zetten “Wie wijs is kan ook knielen”. Dat leek me een mooie 
wens voor 2013. Op het laatste moment kwam ik een paar regels van Mattias Clauius tegen. Ze staan 
in het liedboek, vertaald door Muus Jacobse (gezang 391). Daar wil ik mee eindigen: 
 
Doe ons de eenvoud vinden 
en God, voor U als kind’ren 
op aarde vroom en vrolijk zijn 
 
Doe ons de eenvoud vinden. Een mooie wens voor 2013 
  
Amen. 


