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HOOGFEEST OPENBARING VAN DE HEER - DRIEKONINGEN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerstmis is voorbij, maar de kersttijd duurt nog even voort. 
Op 25 december hebben we de geboorte van Jezus gevierd, thuis en in de kerk. 

Jaren geleden, toen Jezus net geboren was, was het ook feest. 
Engelen zongen het hoogste lied en vertelden het grote nieuws aan herders:  

 “Wees maar niet bang. Er is een bijzonder Kindje geboren in de stad van David. 
Hij is onze Redder en jullie kunnen Hem vinden, liggend in een kribbe.” 

En de herders gingen snel naar Jezus toe. 

Vandaag gaan Wijzen uit het Oosten op zoek naar Jezus, want … 
“Zij hebben Zijn ster aan de hemel gezien en willen Hem graag cadeautjes geven.” 

Zullen ze Hem vinden? 
  

 

 



Hebben jullie de rollen al verdeeld? 

Is iedereen klaar om naar het Woord van God te luisteren? 

Dan kunnen jullie nu beginnen!  

 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus        

volgens Matteüs.     (Mt. 2, 1-12)  

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was,  
in de tijd van koning Herodes, 
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten.  
Zij vroegen: 

Wijzen : "Waar is de pasgeboren koning van de Joden?  
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. 
Wij zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen".  

Verteller: Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij ongerust  
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: 

Geleerden: In Betlehem in Juda.  
Bij de profeet staat immers geschreven: 
‘En u, Betlehem, land van Juda, 
u bent echt niet het kleinste onder de leiders van Juda.  
Uit u zal een leider komen, die herder zal zijn over mijn volk Israël.’ 

Verteller: Toen liet Herodes de Wijzen in het geheim bij zich komen. 
Hij vroeg hun heel precies naar de tijd waarop de ster verschenen was. 
Daarop stuurde hij hen naar Betlehem met de opdracht: 

Herodes : "Doe een nauwkeurig onderzoek naar het Kind.  
Wanneer u Het gevonden hebt, laat het mij dan weten. 
Dan kan ook ik het Kind hulde gaan brengen". 

Verteller: Nadat ze naar de koning hadden geluisterd, vertrokken ze.   
En kijk, de ster die zij in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit,  
totdat ze stil bleef staan boven de plaats, waar het Kind was. 
Toen ze de ster zagen, waren ze vol blijdschap.  
Ze gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn Moeder Maria.  
Ze vielen op hun knieën neer en brachten het hun hulde.  
Ze haalden hun schatten te voorschijn  
en gaven geschenken aan het Kind: goud, wierook en mirre. 
In een droom werden de Wijzen door God gewaarschuwd,  
dat ze niet naar Herodes moesten teruggaan. 
Daarom vertrokken ze langs een andere weg naar hun land. 
Woord van de Heer.  



Om te doen  

Gesprekje  

Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste dat je hebt … 

De Wijzen brachten cadeautjes mee voor Jezus:   

goud, wierook en mirre. 

 Wat kunnen jullie aan Jezus geven?  

 

TINKELTINKELTING     

Tinkeltinkelting. O zo hoog en ver,  
Kleine ster, is er een Koning geboren? 

Tinkeltinkelting. Kleine schitteraar, 
Weet je waar, waar is die Koning geboren? 

In een paleisje of in een kasteel? 
Of soms in de buurt 
waar ik met mijn vriendjes speel? 
Kleine schitteraar, mooier dan gewoon, 
Waar is Hij geboren? Staat daar ook een troon? 

Daar in Betlehem, in die kleine stal,  
Zie je het al? Daar is die Koning geboren! 

Tinkeltinkelting. Dank U, lieve Heer. 
Dank U, Heer, dat U voor mij bent geboren! 

Te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=9jaJoMoZ56k  
 

Bidden 

    Jezus, U bent geboren voor iedereen. 
Voor arm en rijk, voor klein en groot. 
Voor mensen dichtbij, voor mensen ver weg. 
En ook voor mij. 
De Wijzen zagen een ster en gingen op zoek naar U. 
Stuur ook ons een ster  
als we de weg naar U soms een beetje kwijtraken. 
Zo kunnen we U altijd weer vinden. 

 

Tip van de week 

Heb je de kerststallenroute in Baarn, de “Weg van het Licht”, al gelopen?  
Er staan wel meer dan 250 kleine en grote kerststallen in tuinen van mensen. 
Je kunt deze nog t/m woensdag 6 januari bewonderen!  
Een mooie wandeling om samen te doen.  

https://www.youtube.com/watch?v=9jaJoMoZ56k

