Caspar, Melchior en Balthazar mogen er vanaf vandaag ook bij.
Precies 3 jaar geleden maakten we begin januari met dit evangelie de naam van onze nieuwgekozen patroonheilige
bekend. Hadden we Franciscus of Augustinus gekozen als naam en heilige voor onze parochie, dan zou er minder
verbazing en dan zouden er minder vragen geweest zijn. Maar Edith Stein doet nadenken. Dat hebben we graag.
In 1998 werd deze filosofe en karmelietes, heilig verklaard. Waarom Edith Stein zo ‘wijs’ is trachtte ik toen
-bij wijze van kennismaking- aan de hand van de drie geschenken toe te lichten:
1. Die wijzen geven aan Jezus hùn goud ten geschenke, opdat de wereld niet langer om het goud zal
draaien maar om Hij die gekomen is.
Op het gedenkprentje bij het afleggen van haar eeuwige geloften staat bij Edith Stein :
‘Mijn dienst bestaat alleen nog in beminnen.’ Dat de kern van het christen-zijn niet is te ‘weten’ of te ‘hebben’,
maar dat het om liefde draait, had dus ook zij zo begrepen. Op welke manier je het leven dan leeft rond die God die
liefde is, dat zullen we niet vinden in het boek ‘10 trappen naar het geluk.’ Nee, de mens zijn weg, schrijft Edith
Stein dat is niet de weg die hìj kiest, maar de weg waarlangs God hem leidt. Dat een leven aan Gods hand
echter niet noodzakelijkerwijs passief gebeurt, daarvan getuigt haar dienstbaarheid. Deze vrouw leefde nl
tijdens de oorlog en koos er voor te gaan verplegen in de ziekenboeg. Weg uit haar comfortzone.
Wijsheid.
2. De wierook – ge weet wel, dat geneesmiddel tegen alle zelfbewierooking – die wierook die de koningen
aandragen is symbool van hun aanbidding, van hun overgave, van hun gebed dat opstijgt naar den hoge.
Voor Edith Stein is bidden als omgaan met een vriend, een vriend van wie we weten dat hij ons bemint. Een vrouw
dus voor wie bidden er bij hoort. Het dagelijks gebed, het innerlijk gebed, en ook de eredienst. Maar wel dit : De
scheiding tussen eredienst en dienst aan de mensen moet zo klein mogelijk zijn, zegt Edith Stein.
Wijsheid.
3. Mirre, dat geurige spul dat dient om de doden mee te balsemen, is het geschenk van de zwarte koning
die zo goed weet wat lijden is. De mirre zalft het koningskind aan het begin van zijn lijdensweg.
Edith Stein ontweek door haar werk in de ziekenboeg ook de lijdende mens niet. De weg naar God loopt via de
medemens, klinkt het bij haar. Deze vrouw stond met haar twee voeten in de wereld van toen en kende ook zelf
een bewogen leven: een zoektocht, teleurstellingen, afwijzing, strijd… Een weg van twijfels eveneens, en mede door
de oorlog kwamen de vragen. Existentiële vragen. Als Joodse vond ze daarop geen antwoorden in haar geloof
en ging op zoek in het christendom. Het bracht haar bij een liefde die ook in het lijden standhoudt
en die ze aan den lijve heeft moeten ondervinden.
Wijsheid.

Edith Stein keerde zich naar het christendom. Dat betekent -zoals de wijzenook nu en dan langs een andere weg gaan dan voorheen. Maar altijd samen.
Zo mogen we, na een jaar waarin veel wijsheid te rapen viel, ook 2021 inzetten…

Feest van de Openbaring, 2 & 3 januari 2021
Jes. 60,1-6/ Mt. 2,1-12
Bid en leef met elkaar. Niemand weet wat komt -elkaar hard nodig, dat zeker.
Bid, en leef met hen die huiveren voor het nieuwe jaar.
Bid, en leef met hen die ziek zijn, zonder uitzicht…
bid en leef met hen.
Bid en leef met de wereld die zich geen raad weet: miserie die op veel plaatsen blijft duren.
Bid en leef met hen die onzeker het nieuwe jaar ingaan.
Bid, en leef met mensen die moeten vluchten ; het volk dat hongert en dorst en in niemand een pleitbezorger heeft.
Bid en leef met die God en goed is. Bid en leef in het volste vertrouwen dat alle leven ooit wordt voltooid.
Bid en leef met elkaar het nieuwe jaar, de toekomst in. Bid en leef in vrede…

