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Historiek
Driekoningen (ofwel Epifanie of Openbaring van de Heer) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6
januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten
die een opgaande ster zagen en daarop de “koning der Joden” gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem
en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden.
De drie wijzen kregen namen: Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60
jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.
De wijzen zijn in de volksverhalen koningen geworden omdat de tekst van Matteüs doet denken aan
Jesaja 60, 3.6:
"Volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. ...
Een vloed van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen."
Onder invloed van deze tekst zijn de wijzen koningen geworden, die reisden per kameel. Deze koningen
werden daarmee een metafoor voor het idee dat heersers van alle volken zich richten naar Jezus en
het Christendom.

Tekst uit de Bijbel (Matteüs 2, 1 – 12)
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 Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, 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 Betlehem met de opdracht: ‘Gaat een zorgvuldig
onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht mij het 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.

Lowie De Spiegeleer

Sint-Michielsbeweging

Betekenis vandaag
Uit dit verhaal kunnen enkele thema’s gestileerd worden. Volgende reflectievragen en/of ideeën
kunnen jou en jouw groep op weg helpen om het feest van Driekoningen ook vandaag zin te geven.
1) Driekoningen
a. Vieren we Driekoningen in onze groep? Enkele tips: een zangavond met kerst- en
driekoningenliederen, een bezinning of viering met bovenstaande tekst, een
verkleedpartij doorheen de activiteiten, …
b. Hoe versta ik Driekoningen vandaag? Hoe kunnen wij “goud, mirre, wierook”
brengen naar elkaar in de groep?
c. Organiseren we iets voor een ander in nood? Bvb. Een rusthuis bezoeken, een
benefiet plannen voor een sociale organisatie, meehelpen met een opkuis in de
buurt, …)
2) Diversiteit
a. Hoe divers is onze groep? Is dit een weerspiegeling van onze buurt?
b. Staan we open voor verschillende kansengroepen in onze organisatie?
c. Hoe kunnen we iedereen betrekken rond onze groep? Bvb. Ouders, handelaars,
bewoners, oud-leiding, …
3) Persoonlijke reflectie
a. Wat (woord, zin, geheel) spreekt mij aan in dit verhaal?
b. Zie ik het verschil tussen wat er in de tekst staat en wat “folklore” is?
c. Enorm dure geschenken werden gegeven aan een “arme drommel”. Wat kan ik
geven aan anderen die het moeilijker hebben?

