
Epifanie 2018 

Vanuit verschillende uithoeken van de aarde gingen drie wijzen, drie magiërs en geleerden, op reis. 

Alle drie hadden ze een bijzonder ster gezien waaraan verbonden was de voorspelling van de 

geboorte van een koningskind. Alle drie besloten ze op reis te gaan om dat kind te zoeken en de 

huldigen. Het is een prachtig beeld dat wij vandaag vieren. Die drie wijzen staan model voor alle 

mensen, ook in onze tijd, die zich laten leiden door een diep verlangen om God te ontmoeten en te 

zoeken naar de tekens die naar hem verwijzen. Mogen wij vanmorgen in deze eucharistie de Heer 

huldigen met onze gaven en gebeden, zoals eens de drie koningen dat hebben gedaan in Bethlehem. 

Erkennen wikj eerst in stilte onze zonden om dit mysterie waardig te kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Broeders en zusters, 

Het feest dat in het Nederlands vooral bekend staat onder de naam Driekoningen heet officieel 

Openbaring van de Heer, of ook wel naar een oud Grieks woord: Epifanie. Dat betekent verschijning. 

Het gaat op dit feest om iemand die of iets dat zich openbaart, dat verschijnt. Naast het  verhaal van 

het bezoek van de drie wijzen uit het oosten aan de stal van Bethlehem, worden op of rond dit feest 

ook de perikopen gelezen van de doop van de Heer en de bruiloft van Kana. In al deze drie 

evangeliefragmenten manifesteert Jezus zich op een bepaalde manier: als de ware koning, of als het 

hemels licht, of als de bruidegom die het huwelijksfeest laat doorgaan. Degene die geboren is in 

Bethlehem is niet zomaar een kindje, zelfs niet zomaar de beloofde profeet. In hem laat God zelf zijn 

gelaat aan ons mensen zien. In hem wordt de uiteindelijke zin van ons leven geopenbaard. Hij brengt 

de ware gerechtigheid en de ware vreugde. Epifanie betekent: in deze mens wordt het grote geheim 

van God gemanifesteerd. ‘Zichtbaar zijt Gij geworden onze God in Hem’ zingt de prefatie van Kerst 

die we in de Kerstoctaaf dagelijks hoorden. Inderdaad, zelfopenbaring van God in de aardse geboorte 

van zijn Zoon hebben we ook met Kerst gevierd. Waarin verschilt Kerstmis dan van Epifanie? 

Terwijl met kerst meer de nadruk ligt op het concrete gebeuren van de geboorte van Jezus, wil 

Driekoningen vooral de spirituele dimensie van die geboorte, die komst op aarde, benadrukken. Dat 

Jezus Gods gelaat zichtbaar maakt doet natuurlijk iets met ons mensen. Wij worden betrokken in zijn 

komst op aarde, wij worden uitgenodigd ons door hem te laten raken. Alle drie de verhalen van 

Epifanie gaan over dit geraakt worden door het licht van Christus’ verschijning. 

Allereerst de drie wijzen. Zij lieten zich op sleeptouw nemen door die ster die hen de weg wees. Dat 

was al een soort mystieke ervaring. Paus Leo zegt daarover in een van zijn Epifanie-preken: Zij 

werden geroepen om het ware licht te kennen, de glans van de goddelijke genade werkte 

ongetwijfeld in hen. In het duister van hun hart verschijnt een nieuwe helderheid die schittert vanuit 

de stralen van de ster, waardoor zij de geesten van hen die zij raakt met haar licht door een wonder 

in beweging brengt, ze voorgaat en brengt tot aanbidding van God. Een diepe spirituele ervaring dus 

die die wijzen tot aanbidding bracht. Vervolgens bij de doop van Jezus in de Jordaan. Volgens de 

traditie waren er lichtverschijnselen toen Jezus gedoopt werd. Romanos de hymnenzanger dicht 

daarover: ‘Gij die verschenen zijt en alles hebt verlicht’ en ook ‘…maar wij aanschouwen, omdat hij 

dat wil, en wij raken hem aan die is verschenen en allen verlicht heeft’. Ook hier blijven de 

omstanders niet buiten schot. Zij worden geraakt door het goddelijk licht dat straalt door Jezus’ 

doop. En ook het derde verhaal, van de bruiloft van Kana, betrekt de aanwezige feestgangers die de 

wijn mogen proeven, in dit mystieke bruiloftsfeest. De wijn die er op Jezus’ woord in grote overvloed 



is, staat voor de hemelse vreugde van de vereniging tussen bruid en bruidegom, tussen de menselijke 

ziel en God. Zo spreken alle drie de Epifanie-verhalen over de mystieke verbinding tussen God en 

mens in de komst van Christus. Zijn licht komt op de ziel, Hij verenigt zich als minnaar met zijn bruid. 

Ook de gebeden van de liturgie die wij vandaag vieren wijzen in deze zelfde richting. Het 

openingsgebed  dat wij zojuist na het gloria hebben gebeden,  vraagt erom dat wij, die nu nog alleen 

door geloof God kennen,  mogen komen tot het aanschouwen van Gods heerlijkheid. Het is een 

uiting van het verlangen dat opgeroepen wordt op dit feest. Het gebed dat wij straks na de 

communie bidden vraagt dat de Heer zijn gelovigen altijd en overal mag voorgaan met zijn hemels 

licht, opdat zij het mysterie waaraan God hen heeft willen laten deelnemen, met een zuivere blik 

waarnemen en met een passend gemoed, digno affectu, ontvangen. Ook hier gaat het dus om ons, 

de zuivere blik van ons verstand en ons gemoed, onze gevoel en onze beleving van Gods nabijheid. 

En de prefatie, het biddende hoogtepunt van deze viering, bemediteert het wonder  van Christus’ 

verschijning in sterfelijkheid, met het oog op het herstel van de mensheid door zijn onsterfelijkheid. 

De openbaring van het mysterie ligt dus in de reddende betekenis  van Christus’ verschijning als 

sterfelijk mens. Zo, via die gewone kwetsbare menselijkheid, wil God de mens reddend nabij zijn en 

mag de mens die aanwezigheid als licht en liefde ervaren. 

Zo wordt duidelijk uit de verhalen en gebeden van dit feest, dat het vandaag niet alleen gaat om de 

verschijning van Christus, maar ook  de persoon die deze verschijning mag zien en kennen en 

beminnen. Er is geen verschijning mogelijk zonder de mensen die de Verschenene mogen zien. Wij 

als gelovigen die samen gekomen zijn om dit feest te vieren, horen erbij, met ons zoekende geloof, 

met ons verlangen God van meer nabij te leren kennen, met onze hoop zijn aanwezigheid te mogen 

beleven en ervaren. Er wordt een ontvanger van de verschijning verondersteld, het gaat om 

wederkerigheid. God verschijnt in Jezus niet in het algemeen, niet ins blaue hinein, maar voor ons, 

mensen zoals we zijn. Met ons zoeken en verlangen, maar ook met onze twijfels en vragen mogen we 

net als de drie wijzen bij de kribbe komen en gaan staan in het licht van zijn verschijning. Als wij daar 

zijn, met onze gaven en geschenken, of misschien wel met lege handen, met alle beperkingen die ons 

eigen zijn, dan zal zijn licht over stralen, dan zullen we zijn liefde ervaren. 

Zo vieren we ook dit jaar weer de openbaring van de Heer. God betrekt ons in zijn verschijning. In de 

ontmoeting met hem komen wij ook zelf aan het licht. De liefde van de bruidegom maakt ons tot 

beminde mensen. De drie koningen die dit alles hebben ervaren zijn daardoor definitief veranderd, 

ze zijn nieuwe mensen geworden en keren langs een andere weg naar huis terug. Mogen ook wij 

geraakt worden door het licht van dit feest en een nieuw leven leiden, gedragen door Gods liefde. 

Amen. 


