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Mijn beste wensen en een goede gezondheid dit jaar …
Beste mensen, hoeveel keer hebben we dat elkaar al toegewenst de voorbije dagen,
de voorbije week?
Soms komt daar nog één en ander bij, soms gaan we door naar de volgende persoon.
Maar telkens merk ik toch dat het wensen zijn die uit het hart komen,
dat zowel bij het geven als het krijgen daarvan,
dit heel welgemeend en oprecht gezegd en gewenst wordt.
Dat is ook het mooie van deze periode.
Zelfs wanneer het moeilijk ligt omdat het er op persoonlijk vlak niet zo goed uit ziet,
merk je bij veel mensen dat zij bij het begin van een nieuw jaar
de moed hebben om te zeggen:
een nieuw jaar geeft nieuwe kansen en we proberen er het beste van te maken.

Beste mensen,
misschien is dit wel het mooiste geschenk dat de kleine Jezus,
maar ook de volwassen man ons geven kan.
We zien in het evangelie van vandaag dat Jezus, Maria en Jozef bezoek krijgen
van wijze mannen. Wijze mensen zijn het:
1. omdat ze niet blijven hangen bij het oude,
ze gaan op zoek naar de bron van hun geluk, naar de kern van het leven.
2. wijze mensen ook omdat ze iets van zichzelf geven:
ze hebben geschenken bij: goud, wierook en mirre - het is alsof ze hun leven geven,
net zoals Jezus ook gedaan heeft door telkens naar de andere mens te kijken
en voor hem op te komen.
3. wijze mensen ook omdat ze beseffen dat hun leven veranderd is,
omdat ze zien dat de wereld van Koning Herodes niet hun wereld is,
maar dat de wereld van God hen brengt bij de bron van hun leven.
4. Wijze mensen omdat ze openstaan voor het nieuwe in hun leven,
hun dromen hebben hen geholpen de juiste weg te vinden.
Hun verhaal is niet afgesloten. Zij kiezen voor Koning Jezus ipv voor Koning Herodes.
En zo keren zij naar huis terug.
Drie geschenken hebben ze gegeven, ze krijgen er drie voor terug:
ze zetten hun leven verder, nu met geloof, met hoop en met liefde.
De wijzen zijn blijkbaar wijzer geworden.

En zo wens ik u graag het nieuwe jaar in:
- Met de geschenken die Jezus ook ons geeft: met geloof, met hoop en met liefde.
- Met wijsheid ook om op zoek te blijven gaan naar wat ons gelukkig maakt,
naar de bron van ons leven.
- Maar ook met openheid, voor wat nieuw is.
Dat wij durven bijbels dromen, want in de bijbel betekenen ‘dromen’
gebeurtenissen waarin God ons iets duidelijk wil maken.
Dus laten wij maar dromen
van een wereld waarin iedereen zijn plekje vindt.
van een wereld waarin de machthebbers van vandaag wijs worden,
zelfs iemand als Trump,
zelfs de zovele dictators van vandaag.
van een wereld waar zorg gedragen wordt voor onze aardbol,
misschien niet onbelangrijk dit verkiezingsjaar: met aandacht voor een groene wereld
van een geloofsgemeenschap met ruimte voor iedereen
en waarin ook wij naar anderen toe durven gaan.
Ik wens u en mezelf toe voor dit nieuwe jaar, dat wij net als de wijzen,
ook wijzer mogen worden, dit jaar.
Ik wens u en mezelf toe voor dit nieuwe jaar,
dat wij de wijzen van toen als voorbeeld mogen nemen,
om de wijzen te zijn van vandaag.

