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Dit jaar ontving ik nogal wat kerstkaarten met een afbeelding van de 3 

koningen erop. Geen wonder, want die 3 heren: koningen, magiërs, 

wijzen uit het Oosten met hun kamelen en hun cadeaus prikkelen de 

fantasie.  

Je ziet ze al voor je: ergens in de woestijn kwamen ze elkaar tegen en 

met elkaar in gesprek geraakt, komen ze erachter dat ze dezelfde ster 

volgen; ze besluiten om verder sámen op te trekken.  

Ze zullen onderweg hun verwachtingen hebben gedeeld, misschien 

probeerden ze elkaar af te troeven met hun wijsheid en hun macht, maar 

waarschijnlijk werden ze vrienden. Ze hadden immers alle drie een teken 

aan de hemel ontvangen. Ze zijn alle drie opgestaan uit hun oude leven 

om de ster achterna te gaan. De ster die hen de weg wees naar een nieuw 

leven, dat zich aandiende in de pasgeboren Koning van de Joden. Dat is 

wat dit verhaal ons zo beeldend vertelt. 

De 3 Koningen uit 3 verschillende werelddelen vertegenwoordigen daarbij 

alle volken, rassen en talen. De jonge koning, een volwassen vorst en een 

koning als grijsaard vertegenwoordigen ook 3 generaties.  

Alle volken en alle leeftijden trekken op naar het licht van de nieuwe 

morgen.  

Het is het droombeeld uit het boek der Openbaringen waarin dwars over 

zoveel beschadigd leven en puinhopen heen met kracht geschreven staat: 

“Zie, ik maak alles nieuw!” Woorden die als een ster aan de hemel 

geschreven staan om het niet bij het oude te laten, maar om op te staan 

en je toe te vertrouwen aan nieuw leven als het zich aandient. 

Veel mensen durven dat niet, bang dat het toch weer allemaal op niets 

uitdraait, angst om te falen. 

En dan zijn er ook mensen die je angst aanpraten, die niet geloven in 

vernieuwing/verandering; alles en iedereen wantrouwen. 

Maar er zijn er ook die niet anders kunnen, dan geloven in het visioen dat 

God ons toespeelt in het kind van Bethlehem.  

Door in zee te gaan met dit kind, wordt ook het kind in jezelf opnieuw 

geboren, keer je terug naar je eigen oorspronkelijke gevoelens, naar je 

pure zelf, naar de mens die jij mag zijn. Je ziet je eigen waardigheid en 

die van de ander, en je ontdekt hoe die in de loop der jaren geweld is 

aangedaan: dat je er eigenlijk alleen maar mocht zijn door je groter te 



maken dan je was, door uiterlijkheden, opsmuk, show, schijn  … Tijd voor 

nieuw Leven! 

De 3 wijzen zijn onze leermeesters. Ze stijgen af van hun kameel, ze 

leggen hun kronen neer en gaan door de knieën voor een kind. Hun 

rijkdom leggen ze aan zijn voeten. Ze maken zichzelf gelijk met de grond, 

zodat het kleine zichtbaar wordt. 

Wat nog niet spreken kan, wordt zo een sprekend teken. Wat nog geen 

status heeft, wordt in zijn waardigheid erkend. De nieuwe Koning die de 

wijzen ontdekt hebben en aan ons willen doorgeven is het weerloze Kind 

van Bethlehem. In dit kind verschijnt het goddelijk geheim in iemand die 

nog niemand is. Door dit kind te aanbidden leggen de koningen hun eigen 

goddelijke status/opsmuk af om zo de weerloze God te verheffen. Als 

bisschoppen die hun staf en mijter inleveren om in de voetsporen te 

treden van de eenvoudige vissers die Jezus aanwees om zijn Rijk op te 

bouwen. 

Het feest van Driekoningen roept ons op om niet achter de sterren van 

klatergoud aan te lopen, maar om terug te keren naar het kind in jezelf, 

naar je eigen glanzende kern die je bij je geboorte meekreeg, en 

waardoor jij als mens kunt schitteren op de plek waar je woont en werkt. 

 

Nu wij aan het begin van het nieuwe jaar aandacht vragen voor de 

opbouw van onze geloofsgemeenschap kunnen wij de oproep van de 

Driekoningen ook toepassen op ons als groep. Wij streven niet zozeer 

naar bijvoorbeeld grootse en verheven festivals of concertmissen en onze 

aandacht hoeft niet zó uit te gaan naar het centrum van de macht, de 

leerstukken en structuren. Veel belangrijker is dat je hier gewoon kunt 

zijn met de dingen die je op je hart hebt. Wij willen gestalte geven aan 

een gastvrije open kerk met oog voor elkaar en voor de samenleving. Dat 

dát zijn uitstraling heeft naar buiten toe blijkt wel in onze jaarlijkse 

nachtmis op het Augustinianum! 

 

Toen de 3 heren op hun kamelen na de kraamvisite weer vertrokken, 

namen ze een andere weg terug. Ze gaan niet meer in het oude spoor, 

zijn niet meer hetzelfde als voorheen. Het gaat hen er niet meer om wie 

de grootste is. Ze hebben het visioen van de nieuwe wereld opgedaan: dat 

je ware grootheid laat zien als je door de knieën durft te gaan voor al wat 

kwetsbaar is. 

Dat ook wij in het nieuwe jaar via dat spoor verder gaan… 

gezegend 2019! 


