
Feest van de openbaring 
Nieuwjaarswensen 2020 
 
Deze dagen begroeten we elkaar anders dan gewoonlijk, we begroeten elkaar 
met “beste wensen”. Met een brede glimlach of met een warme knuffel 
wensen we elkaar het beste toe. Dat “beste” varieert naargelang de leeftijd: 
aan kinderen en jongeren kunnen we een goed rapport wensen, een goed 
eindexamen, aan afgestudeerden dat ze vlug een geschikt werk vinden, een 
lieve vriend of vriendin ontmoeten en naargelang de leeftijd vordert wensen 
we vooral een goede gezondheid. 
Al weten we niet wat de toekomst brengt, we wensen elkaar het beste. Als 
onze wensen oprecht zijn, zullen we elkaar dragen, wat er ook gebeurt, zullen 
we de toekomst vullen met nabijheid/verbondenheid. Er mogen heel veel 
tegenslagen gebeuren maar de steun van mensen naast je kan je opbeuren en 
weer levensmoed geven. 
 
Beste mensen,  
Elk nieuw jaar is als een tocht die we beginnen, niet wetend wat we op de weg 
zullen tegenkomen. 
In het verhaal van de Wijzen vinden we inspiratie voor onze tocht doorheen de 
366 dagen van 2020. 
 
De Wijzen gaan op zoek, aangetrokken door een bijzonder licht van een ster. 
Naar wat of wie zijn wij op zoek? Wat of wie is voor ons dat bijzonder licht dat 
ons doet opstaan en op weg gaan? 
 
De Wijzen gaan samen op weg, niet eigenwijs, ze vragen meningen en ideeën 
van anderen. 
Een mens op zijn eentje is zwak en kwetsbaar.  
We zoeken en vinden elkaar om lief en leed te delen. Om antwoorden te vinden 
op de grote levensvragen. 
Samen hebben wij een veerkracht die wij als enkeling niet kunnen opbrengen 
 
Toen de Wijzen de schittering van het licht niet meer zagen, geraakten ze het 
spoor kwijt en gingen ze te rade bij Herodes die hen via de woorden uit de 
Bijbel de plaats van de geboorte kon aanduiden. 
Uiteindelijk zetten de woorden uit de Bijbel de Wijzen op het juiste spoor. 
Ook wij kunnen als gelovigen het juiste spoor tot echte menswording kwijt 
raken. Laten we dan de Bijbel gebruiken als onze gps. 



En gelukkig is er ook een kerk als deze, een plaats van samenkomst, als een 
lichtpunt, als een plaats waar we het Woord van de Bijbel mogen beluisteren en 
waar we vanuit breken en delen weer op de goede weg worden gezet.  
 
Mijn wens voor de tocht doorheen 2020: deugddoende ontmoetingen, warme 
nabijheid en verbondenheid met elkaar en met God.  
ZALIG NIEUWJAAR!  
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