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Preek van 7 januari 2018 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EEN GEBOREN STERFGEVAL 

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze 

via een andere route terug naar hun land. (Matteüs 2, 12) 

Zieners 

Kunstenaars zien soms meer en beter dan anderen. Ze kunnen ook jou anders 

laten kijken. Ook naar een Bijbelgedeelte. Zoals het gedicht ‘Reis van de drie 

koningen’ van de Engelse dichter T.S. Eliot. Het was het eerste gedicht dat hij 

schreef na zijn doop in 1926.  

Laat ik eerst iets vertellen over Eliot. Hij is misschien wel de meest 

vooraanstaande dichter van de 20ste eeuw. Zijn gedicht ‘The Waste Land’ – ‘Het 

barre land’ wordt gezien als de klaroenstoot van een nieuwe tijd: die van het 

modernisme. Het gedicht toont een wereld in verval en verwarring. Een godloze 

wereld. Het maakte Eliot in één klap tot de kampioen van hen die afscheid 

hadden genomen van de christelijke traditie.  

Bekering 

Maar in 1926 trad Eliot toe tot de Anglicaanse Kerk. Literaire vrienden waren 

verbijsterd. Ze dachten dat hij gek was geworden. Beschimping werd zijn deel. 

Literatuur en geloof – dat ging niet meer samen, vond men. Maar Eliot’s keuze 

was vastberaden. En in de gedichten die hij daarna schreef, zou hij én de 

literatuur én het geloof trouw blijven. Sterker, zijn religieuze poëzie zou gaan 

gelden als het hoogtepunt van de 20ste eeuwse literatuur.  

‘Reis van de drie koningen’ is het eerste gedicht dat hij na zijn doop schreef. Het 

is een eigenaardig gedicht. Tegendraads en met scherpe randen. Niet alleen voor 

atheïsten, maar ook voor menig christen. En: met een ontknoping die ons ineens 

anders naar het Bijbelverhaal kan doen kijken. 

Bar land 

Het eerste couplet toont ons de reis van de koningen. Het begint met een citaat. 

Het is uit een van de preken van Lancelot Andrewes, een Engelse bisschop uit 
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begin 17e eeuw. Eliot had de preken van Andrewes gretig gelezen. Ze hadden 

grote invloed op Eliot’s bekering. Het is dan ook veelbetekenend dat hij zijn 

gedicht begint met een citaat van deze bisschop. Maar het citaat past naadloos 

in wat Eliot wil laten zien. Want in dit gedicht maken de koningen een barre reis. 

Een reis die voert over een kille hoogvlakte en door ongastvrije streken. Bar land 

– net zoals in zijn beroemde gedicht ‘The Waste Land’. 

 

‘Een koude advent was het zeker, 

Net de slechtste tijd van het jaar 

Om te reizen, en dan nog zo ver: 

Het gaan zwaar en het weer guur, 

Echt hartje winter.’ 

En de kamelen vol schaafwonden, pijn aan hun hoeven, weerspannig, 

Gingen er bij liggen in de smeltende sneeuw. 

We dachten met spijt soms terug aan 

De glooiende zomerpaleizen, de terrassen, 

En de zijdezachte meisjes die sorbets serveerden. 

Toen het vloeken, het woedend gemor van de drijvers 

Die er de brui aan gaven, hun drank en vrouwen verlangden, 

En de vuren gingen 's nachts uit, en er was onvoldoende beschutting, 

En de steden waren vijandig en de kleinere plaatsen afwerend 

En de dorpen vuil en inhalig: 

Een zware tijd was het zeker. 

Uiteindelijk reden we liefst de hele nacht door, 

Nu en dan een uur slaap, 

Met in onze oren de stemmen die zongen 

Dat het allemaal dwaasheid was. 

De schaduw van het kruis 

In de tweede strofe komen de koningen bij de plaats van bestemming. Het lijkt 

er weldadiger. Het land ligt onder de sneeuwgrens. We horen over begroeiing 

en een stromende beek. Paradijselijk, maar het is schijn. Wat volgt zijn beelden 

vol donkere symboliek. Een drietal bomen tegen een lage hemel – je herkent er 

de drie kruisen van Golgotha in. Een herberg met een wingerd – de wingerd: 

teken van het bloed van Christus. We horen over drie mannen die gokken met 
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zilver – verwijzingen naar het verraad van Judas. Lege wijnzakken. Kortom, het 

zijn onheilspellende beelden. De ontknoping van het evangelie – de dood van 

Jezus - werpt zijn schaduw al vooruit. Het is duidelijk: het land waar zij komen is 

ook ongastvrij, bar land.  

 

Toen bereikten we, vroeg in de ochtend, een minder koud dal, 

Nat, onder de sneeuwlijn, de lucht van begroeiing, 

Een stromende beek, een waterrad beukte het donker, 

En tegen een lage hemel een drietal bomen. 

En een oud wit paard in de wei in galop er vandoor. 

Toen kwamen we bij een herberg met wingerd boven de deur, 

Zes handen in 't gat van de deur die gokten om zilver, 

En voeten die tegen de lege wijnzakken trapten. 

Maar niemand wist iets te vertellen, dus gingen we verder 

En vonden de plaats die wij hadden gezocht, net op tijd, 

Die avond; het was (kun je zeggen) geslaagd. 

 

De koningen bereikten het doel. Maar let op de onderkoelde toon. Geen 

uitzinnige vreugde. Geen opgetogen blijdschap, zo van: ‘Hè, hè, gelukkig, we zijn 

er.’ Ook geen beschrijving van het kind. Nee, alleen dat wonderlijke ‘het was (kun 

je zeggen) geslaagd’.  

Geboorte en dood 

In het derde couplet horen we dat sinds het bezoek van de drie koningen 

inmiddels jaren verstreken zijn. De koning die aan het woord is, blikt na jaren 

terug op wat ze toen hadden aangetroffen. ‘Dit alles was lang geleden,’ zegt hij. 

Maar hij zou het weer overdoen. Maar dan volgen twee keer de woorden ‘noteer 

dit’. Daarmee aangevend dat we zijn gekomen bij de kern van hun ervaring. Wat 

hebben hij en zijn kompanen gezien? We gaan het horen. Maar we zeggen nu 

alvast: wat zij zagen was ‘een geboren sterfgeval’ (Willem Jan Otten). Een 

geboorte die tegelijk een dood was. 

  

Dit alles was lang geleden, ik weet het nog goed, 

En ik zou het opnieuw doen, maar noteer 
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Dit noteer 

Dit: bracht de ster ons zo ver voor 

Geboorte of Dood? Er was een geboorte, stellig, 

Dat stond vast en we twijfelden niet. Ik kende geboorte en dood, 

Maar ik hield ze toen voor verschillend; deze Geboorte was 

Een hard, bitter lijden voor ons, als de Dood, onze dood, 

We keerden naar eigen land terug, deze Koninkrijken, 

Maar voelen ons hier niet meer thuis, in de oude leer, 

Bij een volk van vreemden dat klit aan zijn goden. 

Ik zou blij zijn met nog een dood. 

 

‘Deze geboorte was een hard, bitter lijden voor ons’ – wat een anticlimax! We 

zijn hier ver verwijderd van het tafereel van de drie wijzen dat wij in ons hoofd 

hebben: dat sprookjesachtige beeld dat meer iets weg heeft van pakjesavond.  

Bijbel en bekering 

Maar je zou kunnen zeggen dat Eliot met deze beelden iets zichtbaar maakt én 

van het Bijbelverhaal én van zijn eigen bekeringsgeschiedenis. Allereerst het 

Bijbelverhaal. De drie koningen zochten de pasgeboren koning der Joden aan het 

hof in Jeruzalem. Maar zij vonden hem op een plek die misschien teleurstelling 

wekt: een gewoon huisje in Bethlehem. En nadat zij het kind gezien hadden, 

kregen ze in een droom een verontrustend bericht. Ze moesten langs een andere 

route terug naar huis, want er loerde gevaar. Dit kind is een prooi voor Herodes. 

Dood en lijden liggen op de loer. Hoe zullen de wijzen teruggekeerd zijn naar hun 

land? Ze moeten vol vragen zijn geweest. Het was een anticlimax: geen prachtig 

koningskind ontvangen in weelde, maar een gewone baby die werd bedreigd. 

Tegelijk is het gedicht van Eliot het verhaal van een bekering. Hij heeft God 

gevonden. Maar wat hij vond was een God die niet buiten het lijden staat. Geen 

gedroomde God. Als God mens wordt, wacht hem het lijden. En daarom zal 

geloven in deze God altijd ook aanvoelen als kruisdragen. Geloven in deze God 

betekent voorgoed veranderd worden. Maar die verandering gaat niet zonder 

pijn. De geboorte van een gelovige gaat óók door dood heen. Ze brengt je op een 

route die anders loopt dan je dacht.   
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God als geluksproduct is een afgod 

Wat is de boodschap die het gedicht in dit Bijbelverhaal blootlegt? Dit: God is 

geen geluksproduct. Wij leven in een wereld vol ‘geluksproducten’. Als je dit 

maar gebruikt of dat doet of daar naartoe reist of dat koopt, wordt je vanzelf 

gelukkiger, zo luidt de boodschap. We leven in de eeuw van de koopman. Daar 

wordt het christendom ongemerkt ook door beïnvloed. Binnen het christendom 

wordt God vaak ook gepresenteerd als een geluksproduct. Als je maar gelooft 

wordt je vanzelf gelukkiger, zijn al je vragen beantwoord, ben je in de zevende 

hemel.  

Maar die geluksgod is een afgod. Een verlengstuk van onze eigen wensen en 

behoeften. Een zelf gekleide god. Het gedicht van Eliot laat ons de kern zien van 

de Bijbelse boodschap. Ze is een blijde boodschap. Maar niet in de goedkope 

versie van ‘klap eens in je handjes, blij, blij, blij’. Het evangelie laat je niet 

ongehavend. Je komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Geloven is een proces 

van vallen en opstaan. Van ondergaan en opkomen.  

Populaire cultuur 

Ik ben een voorstander van het verbinden van het evangelie met de populaire 

cultuur. Maar dat draagt altijd een groot risico in zich. Het risico dat je het 

evangelie ‘leuk’ en acceptabel gaat maken. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. 

Er is een populaire cultuur die uitgaat boven de hapklare brokken. Maar het 

evangelie botst wel met de populaire cultuur van: ik-wil-het-op-een-

gemakkelijke-manier en ik-wil-het-op-mijn-maat. Het is altijd de verleiding voor 

de kerk om daaraan te beantwoorden en iedereen tevreden te stellen. Maar 

daarmee verliest de kerk haar ziel. Daarom moeten er tegenstemmen zijn. 

Tegenstemmen zoals die van Eliot die niet gemakkelijk klinken. Tegenstemmen 

die laten horen dat geloven weliswaar betekent: een nieuwe mens worden (en 

dat is vreugdevol), maar dat het nooit gaat zonder geboortepijn.  

Het gedicht van Eliot lijkt somber te eindigen met die raadselachtige woorden: 

‘Ik zou blij zijn met nog een dood’. Maar ik lees het als de wens om opnieuw die 

ervaring van ondergaan en weer opstaan tot een nieuw leven door te maken, 

maar nu definitief. Hoe dan ook, de wijzen uit het oosten keerden anders terug 

naar hun land: rijker, maar ook vervreemd van de hen omringende cultuur, en 

niet zonder vragen. Ze verdwijnen achter de horizon om nooit meer iets van zich 
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te laten horen. Maar hun reis weerspiegelt de reis van het geloof: een reis 

waarop wij onze gebrokenheid leren erkennen en aanvaarden – omdat God haar 

aanvaardde. Laten we hen en elkaar op die weg zegenen met zijn naam.  

 


