
Op pag. 1,2 en 3 vindt u de lezingen van de zondag, op pagina 4 de uitleg van en bezinning op de 
lezingen. 

 
OPENBARING DES HEREN (6 januari) 

 

EERSTE LEZING Jes., 60, 1-6 
De glorie van de Heer is over u opgegaan. 

 
   Uit de Profeet Jesaja 

1 Sta op, Iaat het licht u beschijnen, Jeruzalem,  
   want de Zon gaat over u op 

   en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.  
2 Want zie: 
   duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren  
   maar over u gaat de Heer op 

   en zijn glorie is boven u verschenen.  
3 Volkeren komen af op uw licht, 
   koningen op de luister van uw dageraad.  
4 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. 
5 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.  
6 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. 
 
TUSSENZANG Ps. 72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13 

   Alle volken der aarde huldigen U, Heer. 
 
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,  
de koningszoon uw rechtvaardigheid. 
 
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien  
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
 
Regeren zal hij van zee tot zee, 
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde. 
 
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,  
Arabische heersers en Etiopen betalen hem cijns. 
 
Hem huldigen alle vorsten der aarde  
en alle volkeren dienen hem. 
 
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,  
de ongelukkige zonder hulp. 
 
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,  
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.  



TWEEDE LEZING Ef., 3, 2-3a. 5-6 

Thans ís geopenbaard dat de heidenen medeërfgenamen zijn van de belofte. 
 
     Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 

 
     Broeders en zusters, 
2   Gij hebt vernomen 

     hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt  
     die mij met het oog op u gegeven is; 
3a door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld,  
     zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. 
5   Nooit is het onder vroegere geslachten 

     aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,  
     zoals het nu door de Geest is geopenbaard  
     aan zijn heilige apostelen en profeten: 
6   dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn,  
     medeleden en mededeelgenoten van de belofte 

     door middel van het evangelie. 
 
ALLELUIA Mt., 2, 2 

Alleluia. 
Wij hebben zijn ster in het oosten gezien  
en komen de Heer onze hulde brengen.  
Alleluia. 

 
 
EVANGELIE Mt., 2, 1-12 
Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Matteus 

 
1   Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, 
      ten tijde van koning Herodes, 
2   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."  
3   Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust  
     en heel Jeruzalem met hem. 
4   Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen  
     en legde hun de vraag voor 
     waar de Christus moest geboren worden.  
5   Zij antwoordden hem: 
     „Te Betlehem in Juda. 
     „Zo immers staat er geschreven bij de profeet:  
6   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.'" 
7   Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen  
     en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd  
     waarop de ster verschenen was. 
8   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." 
9   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. 
10 Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. 
11 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. 
12 En in een droom van Godswege gewaarschuwd  
     niet meer naar Herodes terug te keren, 
     vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.  



Jaar B – Driekoningen – 3 januari 2020 
 

“Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden hun geschenken aan.” (Matteüs 2,11)  
 

Inleiding 

‘Openbaring van de Heer’ heet dit feest officieel. In het Grieks: Epifanie. Je zou kunnen 

zeggen: met Kerst vieren we dat Jezus op aarde kwam, vandaag dat Hij ter wereld kwam. 

De hele wereld is vertegenwoordigd in de wijze koningen.  

 

Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6 

Heel dit gedeelte is gericht tot een vrouw. Ze heet Jeruzalem. Beeld van Maria, beeld van de 

Kerk. Ze is als een rouwende vrouw die haar kinderen heeft verloren. Denk aan de 

ballingschap, aan de wegvoering van het volk. Denk aan hoe de Kerk vaak kinderloos 

terneer zit. De tijden zijn donker. ‘Het donker bedekt de volkeren’. Dan opeens: een 

zonsopgang. Tijd om op te staan! ‘Sta op’. ‘Over u gaat de Heer op’. De verloren zonen en 

dochters komen van verre terug, lopend en op de arm gedragen. En dat niet alleen. Ook 

wildvreemden komen op de stralende vrouw af. Ze heeft magnetische aantrekkingskracht. 

Vreemden komen uit Midjan, Efa en Sjeba. Het mooiste wat ze hebben, nemen ze mee als 

eerbetoon aan de Heer. Ook zij willen kinderen van deze vrouw worden, de vrouwe van alle 

volken. Ook zij willen zich koesteren in het licht van de Heer.  
 
 

 Gebed: Heer, laat mij alle dagen opstaan in uw licht.  
 

 Vraag: De Kerk als magneet van licht, zien wij daar iets van?  
 

Tweede lezing: Efesiërs 3,2-3a en 5-6 

Kan Paulus het niet wat simpeler zeggen? Maar hij is nu eenmaal een geleerde man. En 

geleerden moeten er ook zijn in de Kerk. Het ongeloof heeft zijn knappe koppen, maar het 

geloof ook. En dat zijn knappe koppen mét een warm hart. Sint Paulus heeft het over een 

‘openbaring’. Vandaag vieren we dat Jezus geopenbaard is. Tegelijk wordt het geheim 

geopenbaard over de heidenen. Wat dan? Dat ook zij in de lichtkring van God komen. Ze 

worden mede-erfgenamen, mede-leden en mede-deelgenoten. Mede, mede, mede. Ze doen 

voluit mee! Staan wij daar nog van te kijken zoals Paulus? Of zijn we afgestompt. Dan moet 

je eens luisteren naar de verhalen van mensen die (weer) katholiek geworden zijn. Zo krijg 

je nieuw zicht op de rijke erfenis van ons geloof.  
 

 

 Gebed: God, blijf uw Kerk steeds verrijken met nieuwe bekeerlingen.  
 

 Vraag: Wat hebben voormalige ‘heidenen’ ons te leren?  
 

Evangelie: Matteüs 2,1-12 

We spreken van drie ‘koningen’ of ‘wijzen’. Het Grieks heeft ‘magoi’, waar ons woord 

magie van afgeleid is. Ze komen ‘uit het duister tot het licht’. In hun thuisland zullen ze dat 

licht verder verspreiden. Hun gaven zijn goud, wierook en mirre. Ze zullen dus wel met hun 

drieën geweest zijn. Hun geschenken zijn een belijdenis op zich. Goud: Jezus is Koning. 

Wierook: Hij is God. Mirre: Hij zal als mens begraven worden en gebalsemd met mirre. 

(Johannes 19,39) Tegelijk vertellen de geschenken wat wij God aan te bieden hebben. Als 

we zwijgen is dat goud. Als we bidden is dat wierook. (Openbaring 5,8) Onze werken van 

barmhartigheid zijn mirre. Wij zijn voor God als kinderen die hun vader een tekening 

aanbieden. ‘Voor jou, papa!’ Daar wordt hij geen cent rijker van. ‘t Is nota bene van zijn 

eigen papier gemaakt. Toch is hij er de koning te rijk mee.  
 

 Gebed: Vrijgevige God, leer ons, onze schatkisten te openen voor U.  

 

 Vraag: Welk geschenk(je) wil ik Jezus vandaag aanbieden?  


