
Overweging Hoogfeest Openbaring des Heren/ Driekoningen 3 jan. 21 

Op zondag 3 januari vierden we het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer, oftewel 

Driekoningen. Als eerste lezing lazen we uit het boek Jesaja (Jes. 60,1-6), als tweede lezing uit de 

brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze (Ef. 3,2-3a.5-6) en uit het evangelie 

volgens Matteus (Mt. 2,1-12). 

Vandaag mogen we met de drie wijzen uit het Oosten op stap. Ze lijken meer op de mens van nu dan 

we op het eerste gezicht zouden denken. Ook de hedendaagse mens is op zoek en staat open voor 

zoveel nieuwe culturen en godsdiensten. En ook zij kunnen, zoals de wijzen, uitkomen bij het 

kerstkind. 

‘Omdat er voor hen geen plaats was’ 

Deze zin uit het Kerstevangelie is de rode draad van de vieringen in de kersttijd in onze parochie. 

Vandaag mogen we met de drie wijzen uit het Oosten op stap. Ze lijken meer op de mens van nu dan 

we op het eerste gezicht zouden denken. Ze staan open voor nieuwe culturen en godsdiensten. 

Waarom zouden ze anders op zoek gaan naar de nieuwe koning van de Joden. 

Ook de hedendaagse mens is op zoek en staat open voor zoveel nieuwe culturen en godsdiensten. 

Menig katholiek van huis uit heeft een Boeddhabeeldje in huis staan en laat haar eigen traditie voor 

wat het is. Toch kunnen zij zoals de wijzen uitkomen bij het kerstkind. 

Ook de wijzen zochten naar licht in hun donkere tijd. Zoals ook wij moe zijn van alle duisternis door 

de pandemie. Ze kijken naar de sterren en zien een nieuw licht. Dan brengt hen in beweging. Ze 

komen uit bij het paleis. Maar het paleis is verontrust bij hun komst. Het paleis ziet niets in een 

nieuw licht. Ze houden liever vast aan hun duistere praktijken. Ze kunnen en willen hun macht niet 

uit handen geven. Ook nu hebben bepaalde leiders moeite om hun macht terug te geven met alle 

gevolgen van dien. Koning Herodes is zelfs verantwoordelijk voor de kindermoord in Bethlehem. 

De wijzen zoeken verder en laten zich leiden door het nieuwe licht. Ze komen uit bij een eenvoudig 

ouderpaar met een pasgeboren kindje aan de rand van Bethlehem omdat er voor hen geen plaats 

was. Ze zijn totaal geraakt en vallen op hun knieën en bieden hun geschenken aan. 

De ontmoeting heeft hun leven totaal veranderd. Ze gaan niet meer langs de oude weg terug. 

Nieuwe wegen banen zich. 

Hoe zit dat bij u en mij en de zoeker naar zin? 

Kerstmis was heel anders. Geen grote familiediners, volle kerken met engelenkoren en andere grote 

samenkomsten en evenementen. Betekent dat het kerstkind niets met ons heeft gedaan?  Als ik naar 

mezelf kijk, is er terdege genoeg gebeurd en heb ik zijn aanwezigheid gevoeld. Dat was niet in 

grootse gebeurtenissen. Ze halen niet het nieuws of een talkshow. Maar ze brengen mij bij de 

vreugde van het kerstkind. Het begon om 24 december in de middag met de mis bij de twee zusters 

van onze stad. Een zuster is zwaar door het virus getroffen en herstelt langzaam. Tijdens de koffie 

met kerststol komt er een twinkeling in haar ogen, zoals sterren twinkelen. De kerst kan voor mij 

beginnen. Of een andere vriendin die door doktersbezoek geen kerstsnoep in huis had en ik meer 

dan voldoende: Eerlijk zullen we alles delen. Even een tasje aan haar deur. Een belletje om te zeggen 



dat haar mooiste schaaltje gevuld is. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het uur van stilte rond 

het Heilig Sacrament iedere zondag vanaf de lockdown. Er schijnt een mooi licht op het kind in de 

kribbe: ik krijg een warmgevoel vanbinnen.    

De afgelopen maanden hebben veel miserie gebracht, maar ook veel nieuwe wegen in gang gezet. 

Vorig jaar in deze tijd verheugde we ons met onze bisschop op de grote conferentie van de 

parochievernieuwing in de Basiliek van Oudenbosch. Duizend mensen hadden zich ingeschreven. Een 

enorm aantal voor een katholieke bijeenkomt in ons geseculariseerde Nederland. Corona kwam en 

de conferentie ging niet door. Maar de parochievernieuwing: de missionaire parochie is volop in 

beweging met de inzichten van een priester uit Canada en Amerika. 

Door de pandemie werden initiatieven genomen die anders uren vergaderen zouden betekenen. 

Ik had vorig jaar niet gedacht dat we nu al enkele weken via livestream de eucharistie kunnen 

uitzenden vanuit de Lourdeskerk iedere zondag om 11 uur. Aan het einde van de maand wordt er 

ook gestreamd vanuit de Gertrudiskerk. Dit alles dankzij de gulle sponsoring van twee stichtingen in 

onze parochie. Iedere week kijken 200 mensen reikhalzend uit naar de digitale Nieuwsbrief. In beide 

kerken worden de gelovigen gastvrij ontvangen bij het registreren van hun namen. 

Dit zijn allemaal ideeën die horen bij de missionaire parochie, In een mum van tijd zijn we er in onze 

parochie mee aan de slag gegaan. Ook diaconaal zitten we niet stil. Wekelijks gaan tassen vol voedsel 

naar de voedselbank. Zo zijn tal van initiatieven door u gesteund om anderen nabij te zijn. 

Van alles is in beweging. Het zorgt ervoor dat ik met een dankbaar hart zoals de Wijzen wil 

neerknielen bij het kerstkind om hem mijn geschenken aan te bieden. Ik ga vol vertrouwen met u op 

de nieuwe ingeslagen wegen verder. 

- Amen.   


