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Driekoningen, Openbaring van de Heer, Epifanie: 

Een christelijke feestdag dat  op 6 januari wordt gevierd.              

Op deze dag vieren  christenen het bezoek van drie wijzen 

aan het kind Jezus in Bethlehem.                                                                 

Een wonderlijke ster heeft hen tot Hem geleid. 

Openbaring des Heren of Epifanie. Op deze dag wordt 

gevierd dat Jezus aan de volkeren  laat zien wie Hij is. 

Gesymboliseerd door de drie wijzen, die Hem erkennen  

als de Verlosser. 

De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de 

doop van Jezus in de Jordaan. Toen maakte een stem 

vanuit de hemel openbaar, dat Jezus de Heer, de Messias 

is en begon Jezus zijn openbare optreden. 



Openingsgebed 
Barmhartige God, 
Wil met uw kracht en  
bezieling in ons midden zijn, 
nu wij in dit uur uw openbaring aan de mensheid gedenken. 
Wij vragen U:  
open ons hart om uw woord te kunnen  verstaan. 
Maak ons tot mensen die er ook naar willen handelen, 
in navolging van Jezus, Hij die is; onze baken en leidsman. 
In de naam van de Vader de Zoon en de H. Geest. 
 
Samenzang      (melodie: wij komen te samen) 
Wij zijn hier te samen zoekend naar de vrede 
en vinden de reden in Bethlehem: 
God, hoog beleden, zoekt het hier beneden. 
Komt, laten wij Hem zoeken (3x) in elkaar. 
 
Wij groeten de herders, armen van de aarde, 
die God zien ontwaarden in macht, geweld. 
Wij zien en weten dat wij hen vergeten. 
Komt, laten wij hen vinden (3x) overal. 
 
Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren, 
op reis om te horen waar God zich meldt. 
Al wat zij zagen was een Kind vol vragen. 
Komt, laten wij hen volgen (3x), in geloof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij kwam, kwetsbaar als een kind, op de wereld 
om Gods droom over de mens mogelijk te maken: 

geen oorlog maar vrede, 
geen verdeeldheid, maar eenheid onder de volken. 
Jezus is Gods grootste geschenk aan de mensheid. 
Voor ons allen een teken van hoop en verlossing, 

een ster in de nacht. 



 
Welkom en opening 
We vieren vandaag dat God zich openbaarde, dat Hij zich 
liet zien in deze wereld. Hij liet zich zien in het kind van 
Bethlehem, maar Hij werd alleen herkend door enkele 
eenvoudige herders uit de buurt en door een paar vreemde 
magiërs die zich lieten leiden door een ster. 
Maar koning Herodes zag niets van God in dat kind, 
integendeel. Die pasgeboren koning zag hij als een 
bedreiging  en daarom vermoordde hij alle pas geboren 
jongetjes in en rond Bethlehem. 
God liet zich zien in de profeet van Nazareth, ooit 
toegejuicht door  gewone eenvoudige mensen die in Hem 
inderdaad iets van God herkenden. In zijn goedheid, in zijn 
aandacht en zorg voor de kleinen en zwakken. Maar voor 
de Joodse leiders was hij alleen maar een lastpost en 
eveneens een bedreiging en een rivaal.  Hij was een 
bedreiging voor hun denkwereld, hoe konden zij hun macht 
veilig stellen?   
Zijn aardse leven zou eindigen op Golgotha,                          
Hij was nl. een bedreiging voor de gevestigde orde. 
Ja, ook toen al.  
God openbaart zich nog steeds in onze wereld, in en door 
Jezus, in en door mensen die zich door Hem laten 
inspireren.  
En wij; ontdekken wij iets van God?  In de natuur, in de 
goedheid en liefde die mensen jegens elkaar beleven, 
kunnen wij daarin iets zien van het wonder van het leven, 
het wonder van de liefde, is dat het wonder van God? 
 
Gebed om vergeving. 
Mensen dromen over licht dat daagt, over een nieuwe 
morgen na elke nacht,  
over zon na regen, over vreugde na verdriet, 
over vrijheid en blijheid voor ieder mens. 
Verhoor ons Heer, vervul wat mensen dromen. 



Allen: 
Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 
vervul wat mensen dromen. 
 
Mensen dromen over licht dat daagt. 
Armen dromen over welvaart en zieken over gezondheid.  
Oorlogsslachtoffers over vrede en vluchtelingen over een 
veilig thuis. 
Onderdrukten hopen op gelijke kansen en minderheden op 
een eigen plaats. 
Verhoor ons Heer, mogen er mensen zijn  
die deze dromen werkelijkheid maken. 
Allen: 
Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 
vervul wat mensen dromen. 
 
Mensen dromen over licht dat daagt,  
ze zien aan alle kanten duisternis. 
Maar laten we ook oog hebben voor het licht dat er is, 
voor het goede dat mensen doen voor elkaar.  
En vooral, laat ons zien waar we zelf licht kunnen zijn voor 
anderen. 
Verhoor ons Heer, en vergeef ons dat we geen licht 
brachten en daar wel de mogelijkheid toe hadden. 
Allen:  
Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 
vervul wat mensen dromen. 
 
 

Ottché Nach via CD       Het gezongen “Onze Vader” volgens 

de oosters-orthodoxe liturgie.                                                                                 

 
 
 
 



Wie zijn de wijzen, van toen? 
Die bedrogen worden, 
want zuiverheid  en eerlijkheid is geen 
vanzelfsprekendheid. Toen niet en nu niet. 
Zij die toch het armoedige onderkomen vinden. 
Op de plaats van aanbidding ontmoeten zij,                               
door de ster geleidt, een weerloos kind. 
Zo vinden zij de koning die ze zoeken. 
Want er is goedheid in mensen die kunnen neerknielen. 
 
Wie zijn de wijzen, van nu? 
Die weten dat er een ster komt en gaat 
die alleen verschijnt als wij ze willen zien, 
als we er oog voor hebben, als we er open voor staan. 
En wie de ster van vrede en vreugde volgt, 
zal onbekende paden bewandelen maar zal niet verdwalen. 
 
Gloria in Excelsis Deo 
Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd 
mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is  
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs 
geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 
 
 



 
Ontsteken van de gedachteniskaars 
Voor jou, 
met gedachten en gevoelens van liefde,                                    
gemis en verbondenheid, 
laat ik je weten, dat ik veelvuldig aan je denk, 
dat ik bij je ben, dat ik alleen maar heel stil bij je wil zijn. 
Daarom ontsteken wij een vlam als een gebaar van warmte 
en liefde over- en voorbij, de grens van leven en dood. 
Dat zij allen die in onze harten voortleven het eeuwige Licht 
mogen ervaren. 
 
Eerste Lezing 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 60, 1-6. 

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. 

 

Muziek   via CD    titel:  Omnes de Saba                                                                                                            

In de Bijbel reist de koningin van Sjeba (Saba) naar koning 



Salomo van Israël, met geschenken als goud, specerijen en 

edelstenen, nadat zij van diens grote wijsheid had gehoord. 

Ze was zo onder de indruk van Salomo's wijsheid en rijkdom 

dat ze zijn God zegende,                                                                        

waarop Salomo haar "alles gaf wat zij verlangde".  

 
Gebed om licht. 
Goede en genadige God,                                                                   
Met uw geboorte, met uw levensweg , hebt U hoop en licht 
gebracht in onze wereld, daarom richten wij ons tot U. 
Wij bidden om licht voor onze wereld, voor moeder aarde 
en voor de stad waarin wij wonen: 
nieuw licht,  
overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen; 
nieuw geloof, 
overal waar mensen zich terugtrekken en niet meer 
geloven dat de vrede het winnen zal van de oorlog; 
nieuwe liefde, 
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd; 
nieuwe ogen, 
overal waar mensen het niet meer zien zitten 
en op elkaar zijn uitgekeken. 
 
Wij bidden om licht, 
overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden tot het kleine handgemeen. 
Van de grote honger tot ieders eenzaamheid, 
van het grote wantrouwen tot ieder gebrek aan 
mededogen. 
Wij bidden om licht, 
wij bidden om Christus, de nieuwe mens: 
dat Hij opstaat in ieder van ons 
dat Hij opstaat in de wereld,  
de wereld  van ons allen. 
Amen 



 
Lied     melodie: wij komen te samen 
Wij zijn hier tezamen zoekend naar de vrede 
en vinden de reden in Bethlehem: 
God, hoog beleden, zoekt het hier beneden. 
Komt, laten wij Hem zoeken (3x) in elkaar. 
 
Wij groeten de herders, armen van de aarde, 
die God zien ontwaarden in macht, geweld. 
Wij zien en weten dat wij hen vergeten. 
Komt, laten wij hen vinden (3x) overal. 
 
Wij groeten de wijzen, naam en huis verloren, 
op reis om te horen waar God zich meldt. 
Al wat zij zagen was een Kind vol vragen. 
Komt, laten wij hen volgen (3x), in geloof. 
 

Koningen of wijzen?                                                                          

In de Mattheüs-lezing van vandaag draait het om 

‘koningen’, maar dat zijn nu juist niet de verhaalfiguren die 

bij ons ‘de driekoningen’ zijn gaan heten. De evangelist 

noemt ze `wijzen` en ‘magiërs’ en gebruikt voor hen noch 

de titel ‘koningen’, noch het getal ‘drie’.  

Omdat de vreemdelingen uit het oosten drie geschenken bij 

zich hebben ‘goud, wierook en mirre’,  wordt dat op een of 

andere manier altijd met drie personen geassocieerd. Het is  

geen toeval dat Mattheüs, hier in zijn evangelie, alleen 

Herodes de titel van koning toedicht terwijl er  sprake is van 

‘de pasgeboren koning der Joden’. De titel ‘koning der 

Joden’ zal jaren later ook weer klinken, maar dan uit de 

mond van Pilatus, bij de bespotting door de soldaten  en als 

opschrift op het kruis.  Niet alleen Herodes is geschrokken, 

maar ook ‘heel Jeruzalem’.  



 
 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs. 
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 gezien 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 
Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de 
profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt 
volstrekt 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 
Bethlehem 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. 
 

 

Overdenking 

 

 
Geloofsbelijdenis      samen bidden 
Ik geloof in de God van het leven, 
die vreugde vindt in elk mensenkind, die als een herder 
zoekt, totdat hij het verlorene heeft gevonden,                           
die zorgzaam is als een ouder, die oog heeft voor het 
kleinste en zijn kinderen niet in de steek laat. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, Gods zoon, 
die mij laat zien wie God is, in zijn blijdschap om mensen 
die Hij weer op hun voeten zet en met zijn hand geleid gaat 
de hemel open, zo is er uitzicht voor een ieder van ons. 
 
Ik geloof in de Geest van God 
die zich op de meest onverwachte momenten openbaart 
in de vreugde van mensen, die meeleven met een nieuw 
begin, met hervonden kansen van anderen. 
Ik geloof dat die Geest zich ook in mij openbaart. 
 
Ik geloof in de gemeenschap die ontstaat in mensen,  
die het zoeken niet moe worden, die het vinden vieren, 
in en uit dankbaarheid aan de God van het leven.  
Amen 
 
Voorbeden 
We bidden om licht voor alle mensen die hun lot in de 
sterren proberen te lezen, voor wie zekerheid zoeken in 



een leven vol onzekerheden; dat zij houvast vinden in de 
God  die zich openbaart in de goedheid van mensen. 
 
Wij bidden om licht 
voor mensen die op zoek gaan in oost en west,                             
in noord en zuid, om iets van die onzichtbare God te 
ontmoeten maar vaak blind zijn voor de kleine dingen in 
hun naaste omgeving, waarin Hij zich openbaart. 
 
Wij bidden om licht  
voor allen die alles wetenschappelijk bewezen willen zien 
maar geen oog meer hebben voor het mysterie van het 
leven, het wondermooie van de natuur waarin God zich 
openbaart. 
 
Wij bidden om licht 
voor  allen die verantwoordelijkheid dragen,                              
dat zij hun werk of  taak in zuiverheid uitvoeren. 
Dat zij  beseffen dat God macht en status afwijst 
maar dienstbaarheid van hen vraagt. Dat was ook de weg 
waarin Jezus zich heeft geopenbaard 
 
Persoonlijke aangedragen 
intentie`s…………………………………………………… 
 
Heer God, aanhoor en verhoor ons gebed dat wij in geloof 
en in vertrouwen hebben uitgesproken. 
 
Afsluitend met het “Onze Vader “ en “Wees gegroet” 
 
 
 
 
 
 
 



Tussen mensen 
Tussen mensen wil Hij wonen 
Tussen mensen wil Hij staan; 
Jezus wil zo mensen tonen 
welke weg ze kunnen gaan. 
 
Hij, eens als een kind geboren 
in die koude winternacht; 
niemand kon Gods plan verstoren 
Hij toont hier zijn stille kracht. 
 
Mensen dragen samen zorgen, 
hebben aandacht voor een kind; 
Zo is iedereen  geborgen, 
die bij Hem beschutting vindt. 
 
En zo zal God ons verder dragen 
telkens weer van jaar tot jaar 
en verlopen onze dagen 
sterk verbonden met elkaar. 
 
Geef ons vrede, Heer en zegen 
in dit jaar dat nu begint, 
dan ontdekken wij de wegen 
aangewezen door dit Kind. 
 
Zegenwens 
In deze eerste week van het nieuwe jaar 
bidden wij om vrede, uw vrede voor alle mensen, 
die met goede voornemens, 
het beste van dit jaar willen maken. 
Maak ons mild en stel ons hart open, 
zodat wij in die vrede naar elkaar kunnen groeien. 
Moge de vrede van de Heer  
deze dagen, dit jaar met ons allen zijn.  
 



 
Afsluiting,  mededelingen en collecte 
 
Slotlied   
Ere zij god, Ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen  
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen, in de mensen, een welbehagen  
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen 
 


