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We hebben zojuist één van meest populaire geloofsverhalen 

gehoord. Het heeft de folklore en de kunst geïnspireerd. We 

kennen “En waar de sterre bleef stille staan” van Felix 

Timmermans. Onder invloed van de drie geschenken is men 

gekomen tot de naam Driekoningen. In de jaren 1800 is er in 

Wichelen een drieling geboren en de jongens kregen de 

koningsnamen Melchior, Balthazar en Gaspar. Denken we  

aan het Sterzingen voor het Missionair Werk voor de 

kinderen. Dit alles kan dit jaar niet omwille van de corona-

maatregelen. Ieder jaar kwam hier een groep van de Velle in 

Driekoningenuitrusting zingen ten voordele van de 

missionariswerk van pater Van Vossole in Irak. Dit jaar niet. 

Denken we even aan de mooie gebruiken op Driekoningen. Er 

is de koningstaart . In één stuk zit een boon. Wie de boon 

had, mocht de kroon opzetten. Dit zal nu moeten gebeuren in 

de kleine bubbel. De Drie Koningen waren zo geliefd dat men 

beweert dat ze in Keulen begraven zijn. Men kan er altijd op 

bedevaart gaan.  

In verschillende landen is Epifanie, op 6 januari, een officiële 

feestdag.  

Bepaalde culturen in de oudheid geloofden dat bij de 

geboorte van een kind zijn ster aan de hemel verscheen. Er 

was in die tijd nog geen lichtvervuiling en het enige nachtlicht 

waren de maan en de sterren.  



De wijzen zien de ster van de nieuwgeboren koning der 

Joden. Dit in schril contrast met koning en de hogepriesters 

en de Schriftgeleerden. Zij hebben niets gemerkt. Ze kennen 

nochtans goed de Schriften en weten dat de leidsman en 

herder van het Godsvolk in Bethlehem zal geboren worden. 

Ze verwachten de Messias niet. De mensen van de macht en 

van de boeken komen er klein uit. Heidenen vinden wel de 

weg naar Jezus. Over de ster is veel te doen geweest. 

Astronomen hebben uitgezocht dat in 7 voor Christus de 

komeet Halley aan de hemel stond. Jupiter en Saturnus 

maakten dan ook één beeld uit. Net zoals in de nachten voor 

deze coronakerstmis. De dominicaan die de Bijbelschool in 

Jeruzalem begonnen is en die in 1913 de komeet gezien 

heeft, zegde dat we de ster niet aan de hemel maar in de 

schriften moeten zoeken. De schriftgeleerden hebben ze niet 

gezien. Ze zaten gevangen in hun idee over God en de 

Messias. Ze staan niet open voor vernieuwing. 

Dit verhaal is zeer rijk. Het is goed van het opnieuw te lezen 

en te mediteren. Het gelovig in ons op te nemen. Er zitten 

veel lessen in. De ster, Jezus, is het symbool van de liefde van 

God. Een ster is er voor iedereen. Iedereen die wil kijken kan 

ze zien. De schriftgeleerden die zich belangrijk achten hebben 

niets gezien. De wijzen van het Oosten volgen de ster en gaan 

op weg. Ze laten hun gewone weg, hun gewoonten, en gaan 

op zoek naar Jezus. Wij die op deze speciale manier 

deelnemen aan deze eucharistie zoeken Jezus. Wij zijn de 

wijzen, de koningen. Het is aan ons om zoals de wijzen, de 



ster, de tekenen van de tijd, te zien. Laten ook wij Jezus 

herkennen en hem geschenken aanbieden. Jezus is de ster 

van het verhaal.  

Vandaag maakt Jezus zich kenbaar aan de hele wereld. Hij is 

er voor alle mensen. Epifanie is een missiefeest. Het is aan 

ons van Hem met vreugde kenbaar en beminnelijk te maken. 

Ons gebed is daar de voedingsbodem voor. Het gebed is het 

fundament voor de vrede. De vrede die zover af lijkt in 

Bethlehem en in zoveel delen van de wereld. Aan iedereen in 

deze speciale omstandigheden: een Zalig Hoogfeest! 


