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Preek van 5 januari 2020 (Driekoningen) 
gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

LICHTPUNTJES 

…nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit… (Matteüs 2,9) 

Het geloof burnout 

Er is een periode geweest dat ik hevig twijfelde of ik nog wel dominee kon blijven. 

Het was in mijn tweede gemeente De Lier. Het geloof leek in me weggezakt. 

Waar het precies aan lag, weet ik niet eens. Maar ik noem het maar mijn dorre 

periode. Toch moest ik wekelijks de preekstoel op. Ik moest het doen met het 

kleine beetje sprankeling dat er nog over was. Nee, het was geen burnout. Of ja, 

toch wel, maar dan een burnout van geloof. Want dat kan ook. Ik heb zelfs het 

idee dat veel mensen er aan lijden. Ik toen in ieder geval wel. Ik moest het doen 

met smeulende resten. Een waakvlammetje. 

Maar kun je met zo’n vlammetje nog wel dominee zijn? De vraag hield me 

dagelijks bezig. In die periode reed ik, net als anders, wekelijks naar het 

ziekenhuis in Delft. Gemeenteleden bezoeken. Langs de weg daarheen staat een 

huis met daarop de tekst ‘Groot genoeg’. Ik was er al ontelbare malen langs 

gereden. Maar op een dag gebeurde er iets bijzonders. 

Van gene zijde 

Ik reed er langs en ineens leken die woorden een boodschap. ‘Groot genoeg’ - 

de bewoners van het huis hadden er natuurlijk mee bedoeld: groter hoeft voor 

ons niet, wij zijn er tevreden mee. Maar die twee woorden werden voor mij 

ineens een boodschap van gene zijde. Zo van: je denkt dat je geloof te klein is, 

maar het is groot genoeg, wees er tevreden mee.  

Je vindt het misschien klef of zweverig. Maar mij breng je er niet meer vanaf. Het 

hielp. Het zette me op een nieuw spoor. Het leerde me: je hoeft ook als dominee 

geen kampioen gelovige te zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Werk er mee. 

Je kunt wel kijken naar de kasten van huizen van anderen. Maar dat wat jij in 

huis hebt is altijd oneindig veel meer dan wat je niet hebt. Groot genoeg – het 

was mijn lichtpuntje. Een glimp van de overkant. Het bracht me dichter bij God. 
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Astrologen 

Tussen de duizenden sterren die God binnen ons zichtveld hing, ontdekten 

magiërs lang geleden een bijzondere ster. Wie waren dat trouwens, die magiërs? 

‘Wijzen’ noemden we ze vroeger. ‘Magiërs’ klinkt als tovenaars. Maar 

waarschijnlijk waren het astrologen. Ze tuurden de hemel af op zoek naar 

bijzondere boodschappen. En op een nacht ontdekten ze die ene ster. Het was 

alsof iemand van gene zijde die ster daar ineens voor hen had opgehangen.  

Het verhaal van Matteüs zien hoe God ook in en door andere religies werkt. God 

spreekt vele talen. Ook de taal van de Babylonische astrologie. Want daar 

kwamen de wijzen waarschijnlijk vandaan. Maar ja, God kan wel vele talen 

spreken, maar dan moet je je er wel voor open stellen. Dat deden ze, de magiërs. 

Ze gingen op pad. De hele lieve lange weg naar Bethlehem. Het lichtpunt 

achterna. Het werd een weg naar diepe vreugde.  

Kijken met je hart 

Bijbelverhalen zijn spiegels voor de ziel. Het zijn geen journalistieke verslagen. 

Zo lezen we ze vaak wel. Dan gaan gelovige wetenschappers zich buigen over de 

vraag: welke ster moet dat geweest zijn? Ze gaan rekenen en kijken of het 

misschien een komeet geweest is die in het jaar nul de aarde passeerde. En veel 

christenen zijn daar dan ook in geïnteresseerd. Want als die wetenschappers dan 

denken iets gevonden te hebben, is het bewezen: zie je wel, de Bijbel is waar! 

Maar misschien gaat de boodschap dan wel juist langs je heen. Want het verhaal 

wil een spiegel zijn waarmee je kunt kijken in je eigen ziel. Het leert ons een 

andere manier van kijken. Niet een kijken met een gewoon oog. Het vertelt over 

leren kijken met een innerlijk oog. Niet over kijken met je hoofd (‘zijn er 

wetenschappelijke feiten over die ster te vinden?’), maar over kijken met je hart 

(‘waar kun jij lichtpuntjes van God ontdekken?’).  

Het verstand 

In onze tijd overheerst de ratio. Het heeft ons veel goeds gebracht. Maar er is 

ook iets afgenomen: ons waarnemingsvermogen verschraalde. Simon Knepper 

schreef eens een humoristisch gedichtje over een brandende braamstruik a la 

Mozes: 
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Wat me nu is overkomen! 

Loop ik langs een rijtje bomen, 

Vliegt er aan mijn linkerhand 

Plots een braamstruik in de brand. 

  

Echter zie! het veldgewas 

Valt niet uit elkaar in as, 

Maar het blad blijft ongeschonden 

Of geen vuur en vlam bestonden. 

   

Je begrijpt, ik stond versteld! 

Toch de brandweer maar gebeld. 

Mozes hoorde nog een stem. Simon niet. No nonsense: bel de brandweer. Als de 

wijzen in onze tijd hadden geleefd, waren ze waarschijnlijk nooit op pad gegaan. 

Ja, naar de plaatselijke krant, de Babylonic Times, om daar te melden dat een 

nieuwe ster hadden ontdekt. En misschien hadden ze al een naam bedacht: de 

Melchior 1. Maar dat deden ze niet; ze gingen op weg. Ze waren nog niet zo 

symboolblind zoals wij. 

Versje krijgen 

‘Groot genoeg’ - de woorden langs de weg van De Lier naar Delft leken op een 

neonreclame die engelen daar voor mij opgehangen hadden. Ik zag ze pas toen 

ik mijn rationele wantrouwen had afgelegd. En degene die me daarbij had 

geholpen, was een vrijzinnige theoloog: Anne van der Meiden.  

In een van zijn boeken vertelt hij dat vroeger in bevindelijke kringen mensen die 

ervaring opdeden dat zij – zoals dat genoemd werd – ‘een versje kregen’. Daar 

wordt mee bedoeld: er komt op een bepaald moment, juist als je het ‘t hardt 

nodig hebt, een psalm of gezang in je gedachten die je troost of bemoedigt. 

Toeval? Nee, je kreeg het. Het viel je toe. Van gene zijde. Van der Meiden voert 

een pleidooi om die manier van kijken weer terug te krijgen. 

Censuur 

Maar in ons zit een soort censuur die – als de gedachte al in je opkomt – er 

meteen een streep door zet: kan niet, klopt niet, afgekeurd, inbeelding, fantasie, 
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projectie, stelt niks voor. Die censor zit achter het bureau van ons hoofdkantoor. 

En neem dat woord ‘hoofd’ maar even letterlijk. Maar wie die censor af en toe 

eens even een paar dagen vrij geeft, en zelf afdaalt daar de etage van het hart, 

kan gaan ontdekken dat er niets is waarin God niet te vinden zou zijn. Het geloof 

ligt gewoon op straat! Langs de weg van De Lier naar Delft. Of het hangt in de 

lucht. In een ster, een lichtpuntje in een donker heelal. 

De wijzen zouden in onze tijd dwaas zijn genoemd. Wie gaat er nu een ster 

achterna? Je haalt je hele leven overhoop voor wat? Een wilde fantasie? Een 

zeepbel? Een dwaalweg? Maar er bleek een bestemming te zijn. En toen ze er 

waren overviel hen - nog voordat zij het kind zagen - een diepe vreugde.  

Iets merken van God 

Wat zijn de sterren die God heeft opgehangen in jouw leven? Wat zijn de 

lichtpunten die in deze vaak donkere wereld jou de weg wijzen? Zeg niet te snel: 

‘Och, dat stelt bij mij niks voor.’ Voor je het weet heb je zo veronachtzaamd. En 

ook het kleinste lichtpuntje is groot genoeg. Dus durf het eens, antwoord geven 

op de vraag: heb jij weleens een glimp van God gezien? Denk je weleens iets 

gemerkt te hebben van Boven? 

Ik vroeg het laatst aan een groep senioren toen we dit Bijbelgedeelte met elkaar 

lazen. De één zei: ‘Ik merk iets van God in de natuur.’ Een ander heeft een glimp 

van God gezien in een ander mens. Weer een ander doet iets op van God door 

wat hij of zij leest. Maar wat als je geen antwoord hebt op die vraag? Ik moet 

dan denken aan een brief die een Amerikaanse dichter (Christian Wiman) aan 

zijn kinderen schreef. Die brief ging over zijn geloof en hoe graag hij dat over 

wilde dragen. Maar hij schreef ook dit: ‘Als je merkt dat je niet in God kunt 

geloven, word dan niet ongerust. Niemand kan zeggen welke namen of vormen 

God aanneemt. Niemand kan de intensiteit peilen van het ongeloof dat we 

wellicht nodig hebben om onze ziel wakker te maken’. Ja, soms moet je je 

ongeloof doorleven om wakker te worden. 

Een kind 

Opeens ging de magiërs uit onverwachte hoek een licht op. Een ster te midden 

van de vijfduizend sterren die op aarde zichtbaar zijn. Het werd voor hen een 

teken van gene zijde. Het zette hen in beweging. Het werd een kompas. 
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Ze kwamen uit bij een kind. Een kind dat later de mensen zou leren om ook weer 

te worden als kinderen. ‘Kijk papa: een krokodil,’ zegt een jongetje. Hij wijst naar 

de wolken. Z’n papa lacht: wat zo’n mannetje allemaal in de wolken ziet! Die 

vader ziet alleen H2O: waterdamp. Dat heeft hij zo geleerd op z’n middelbare 

school. Die vader denkt misschien dat hij verder is dan zijn kind. Maar in 

werkelijkheid ziet hij minder dan zijn kind. Hij ziet alleen wolken. Zijn kind ziet 

ook wolken, maar óók een krokodil. Dat kind heeft nog verbeeldingskracht. God 

houdt van die verbeeldingskracht. Het is Gods belangrijkste manier om bij de 

mensen te wonen, om mensen bij te lichten op hun weg door het leven. 

Vrijplaatsen voor verbeelding 

Gods grote kinderen uit Babylonië gingen hun verbeelding achterna. Nee, geen 

inbeelding. Inbeelding komt in onszelf op. Verbeelding wordt geprikkeld en 

gewekt van buitenaf.  

Laten we als beide gemeenten, samen en apart, het komende jaar vrijplaatsen 

zijn voor die gelovige verbeelding. Oog hebben de lichtpuntjes in ons leven. 

Elkaar trainen en helpen in het herkennen van de glimpen van de overzijde die 

ons de weg wijzen. Want ze zijn er. Dat is het punt niet. Het punt is dat wij 

zeggen: ach, het is te klein, te breekbaar, te onbetekenend. Zet dus de censor uit 

je hoofdkantoor. Al zijn de lichtpuntjes klein, ze zijn….groot genoeg.  


