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8 januari 2023, Openbaring van de Heer  

 
Zusters en broeders, we kennen het feest van de Openbaring des Heren onder de volksnaam ‘Drieko-

ningen’. Allereerst openbaart Jezus zich aan de herders, vertegenwoordigers uit het eigen volk. Ver-

volgens openbaart Jezus zich aan de drie vertegenwoordigers uit de andere volkeren. Misschien is u 

wel eens opgevallen dat er in het evangelie helemaal niet over koningen wordt gesproken.  

Toch wordt u niet voor de gek gehouden: die koningen vindt u terug in de lezing van Jesaja, inclusief 

hun cadeautjes voor het geboortefeestje. Goud en wierook hebben ze bij zich en: hé, de mirre wordt 

hier niet genoemd. 

De Woord- en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 8 januari om 

10.00 uur via een livestream uitgezonden. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om ommekeer 

De opdracht van de Heer  

om Hem en je naaste lief te hebben,  

lukt ons niet altijd even goed.  

Soms eisen de verkeerde dingen onze aandacht op.  

Keren we ons tot God die zegt 

dat de armen en de mensen zonder hulp,  

die Hem om steun vragen,  

door Hem bevrijdt zullen worden. 
 
Lezing uit de Profeet Jesaja 

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer 

begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u 

gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de 

luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw 

zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm.  

Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van 

vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u 

afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba 

trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer. 

Het lied van de kerk 
 

Heer, leef in ons leven, 

wees in ons wezen,  

wees onze koning, 

dag na dag,  

jaar na jaar,  

eeuw na eeuw. 
 

Wees waakzaam aanwezig 

met liefde en trouw, 

uw troon in ons midden. 
 

Wees een lied in ons hart,  

dat herhaalt en herhaalt  

en herhaalt. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Vredesgebed 

Heer Jezus, U kwam als licht in de duisternis, 

een Vredevorst in een wereld vol verschillen en conflicten. 

Toch maken wij mensen telkens opnieuw ruzie en oorlog 

en heerst er onrust in onszelf. 

Het is aan ieder van ons om vrede te brengen 

waar mensen elkaar niet verdragen, 

elkaar negeren of pesten en elkaar geweld aan doen. 

Help ons om de vrede onder elkaar te bewaren. Amen. 
 

Zending 

Zoals de wijzen via een andere weg terugkeerden, 

zo mogen wij gesterkt door zijn Woord en de (geestelijke) Communie 

anders terugkeren naar ons dagelijks leven 

om daar Gods Licht verder de wereld in te dragen. 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Matteus 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde 

van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit 

het oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren koning 

der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten ge-

zien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen. 

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en 

heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en 

Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de 

vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij 

antwoordden hem: Te Betlehem in Juda.  

Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt vol-

strekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn 

treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen 

en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar 

het Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan 

brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten 

gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef 

staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, 

zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. 

Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En 

in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij 

langs een andere weg naar hun land. 

Zaterdag en zondag wordt de Driekonin-

genzegen weer uitgedeeld in onze kerken 

 

Overweging 

De symboliek in dit evangelieverhaal is niet altijd meteen duidelijk. Op internet kom je een bonte 

verzameling verklaringen tegen. Een korte overweging in vier punten. Maar het eerste wat je in 

ieder geval kunt vaststellen: het gaat om uiterst kostbare gaven voor een uitzonderlijk kind. 

Boodschap 1: Jezus is uitzonderlijk. 

Deze kostbare gaven worden gebracht door buitenstaanders: heidenen. Het eigen, gelovige volk is 

ongerust, maar de ongelovige buitenstaanders zien een licht opgaan.  

Boodschap 2: sta open voor de inzichten van buitenstaanders, gelovig of niet. 

Het goud en de wierook verwijzen duidelijk naar Jesaja. Ze zullen gegeven worden op een hoogte-

punt in de geschiedenis. Het goud hoort bij een koning, wierook bij het geloof. De Mirre is het 

buitenbeentje. Is het een verwijzing naar de begrafenis van Jezus? Deze symboliek was bij chris-

tenen, zoals de evangelist Johannes, bekend.  

Boodschap 3: De gaven maken duidelijk wie Jezus is. 

Er is ook een traditie die verwijst naar de gaven van de heidense koningin van Seba voor de Joodse 

Koning Salomon. Ook hier gaat het om kostbare gaven, een koning en de tempel waardig. De mirre is 

hier echter een geur om de liefde op te wekken. Dat klinkt misschien vreemd, maar de Bijbel spreekt 

van een diepe liefde tussen bruidegom (later in de traditie: Jezus) en de bruid (later: de kerk).  

Boodschap 4: De gaven laten ook de liefdesband tussen God en mens zien.  

 


