“Ze haalden hun schatten tevoorschijn”
Lezing:
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijden van koning Herodes, kwamen er uit het oosten
wijzen in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben
zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.” Toen koning Herodes hiervan hoorde,
schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: “In Betlehem in Judea.
Want er staat geschreven bij de profeet:
Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders
van Juda, want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.”
Toen riep Herodes de wijzen in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen
was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: “Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het
kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.” Toen ze
de koning gehoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen
uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met
buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder
Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem
goud, wierook en mirre als geschenk.
Matteüs 2,1-12

Overweging
Vorige week kondigde ik het al aan: vandaag hebben we het over de magische pot met goud die aan het
eind van de regenboog te vinden is, zo luidt toch het verhaal
Maar ik zou Mieke niet zijn als ik er niet
mijn eigen draai aan gaf
De magische pot met goud spreekt over daar en dan. Wij gaan het hebben over hier en nu. Net zoals de
wijzen in de lezing van daarnet, halen ook wij onze schatten tevoorschijn. We ontdekken met elkaar
welke al dan niet verborgen of misschien nog niet gekende of erkende talenten in onze gemeenschap
aanwezig zijn, welke geschenken wij elkaar te bieden hebben, wat hier elke week aan goud, wierook en
mirre binnenkomt. Je kan een talent dat je van jezelf erkent met onze gemeenschap delen. Je kan ook
aan een ander vertellen welk talent jij in haar of hem ziet, iemand bij wijze van nieuwjaarscadeau een
talent cadeau doen.
Hier volgt een overvloed aan talenten verzameld in de pot met goud, de schatkist van onze
gemeenschap:
speelsheid

liefdevol

“out of the box” denken

elkanders lasten dragen met liefde en geduld

mijn stem
goed en inlevend luisteren

geduldig zijn
1

flexibiliteit

begrip

mezelf durven zijn

gezondheid

luisteren

verteltalent

aandacht voor natuur

warme verbondenheid

de vreugde van het zingen

veel vriendschap

opvoeden

liefdevolle mensen om je heen

zorgend

positief

creatief

uitstraling

luisterend oor

communicatie

trouw

inhoud

innerlijke vrede

direct

durven

gave van het woord

dienstbaarheid

bezieling

mijn glimlach

enthousiasme

openheid

openheid

moedig om mijn eigen weg te gaan

uitstralende positiviteit

wijsheid

vol vertrouwen

delen van wat me bezielt

verbonden met vele anderen

mensen meenemen met muziek

humor

doosjes maken

turnen

troosten

lezen

gastvrij zijn

zwemmen

luisteren en aanwezig zijn

zingen

attent

knutselen

met weinig ingrediënten of wat in de frigo
staat een feestmaal maken

koken

hart voor de natuur
liefde
genegenheid

poppen verzorgen
tikkertje
kleuren
schrijven
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