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PREEK KRIJTBERG DRIEKONINGEN 

over Mattheus, 2, 1-12 

 

Gregory Brenninkmeijer SJ 

Waarschijnlijk hebt u, lieve mensen, net als ik voor een kribbetje gestaan, hier of thuis of 

ergens waar mensen er een hebben opgesteld om het grote geheim zichtbaar te maken 

dat ons kerstfeest is geworden. Waarschijnlijk wilde u, net als ik op kraamvisite gaan bij 

onze nieuw geboren redder en zijn ouders, Jozef en Maria. Waarschijnlijk hebt u daar ook 

staan kijken en die ongelooflijke waarheid overdacht, dat God besloot om mens te 

worden, een klein kind, liggend in een voederbak. Wij   zijn niet de eersten die daar 

staan. 

De herders waren de eersten. Zij werden door een engel uitgenodigd, of, beter gezegd, 

zij werden er op uit gestuurd om te gaan kijken. Zij vertegenwoordigen het Joodse volk, 

Gods uitverkoren volk. Voor hen is de lang verwachte Messias op de eerste plaats 

gekomen. Maar God werd niet alleen mens voor de Joden. Wonder boven wonder 

kwamen er ook drie wijzen op bezoek, heidenen uit verschillende hoeken van de aarde, 

aangetrokken door een ster, die hen de weg wees. Je zou kunnen zeggen dat die ster 

hun uitnodiging van God was om dit grote geheim te komen aanschouwen. En ze zijn 

gekomen, zagen het kind en zijn moeder, vielen op hun knieën neer en betuigden hem 

eerbied. 

Sindsdien hebben mensen zich steeds weer aangetrokken gevoeld tot dit tafereel. Van 

generatie op generatie is dit verhaal doorverteld. Men zegt dat Franciscus van Assisi de 

geniale idee had om van dit gebeuren een voorstelling te maken. Hij nodigde gewone 

mensen uit de buurt uit om een levende kribbe te vormen. De eeuwen door hebben 

mensen zo voor de kribbe gestaan, kijkend, biddend, verbaasd. En nu, aan het begin van 

het jaar 2018, zijn wij dat. Hebt u een uitnodiging ontvangen om te komen kijken? Wie 

of wat heeft u hierheen gelokt? Ik kan me niet voorstellen dat het de schoonheid is van 

onze figuren. Want eerlijk gezegd, zo verschrikkelijk mooi zijn die nu ook weer niet. En 

bovendien, ze zijn ieder jaar hetzelfde. Er moet volgens mij meer achter zitten dan een 

herinnering uit onze jeugd of een romantisch gevoel. 

Wat mij aantrekt om daar te staan kijken bij die kribbe is: de onvoorstelbare boodschap 

die deze voorstelling meedraagt, de boodschap dat God zozeer van mensen houdt, van u, 

van mij, van iedereen, dat Hij een van ons wil zijn. 

God heeft de wereld geschapen. Dat geloof ik vast en zeker. Hij wilde dat de mensheid 

zou leven met dezelfde liefde voor zijn schepping als Hijzelf. Dat mensen in harmonie 

zouden leven met elkaar en al de mogelijkheden zouden ontdekken waarmee zij Gods 

liefde kunnen beantwoorden. Maar wij schijnen niet in staat te zijn aan Gods 

verwachtingen te voldoen. In plaats van samen te werken voor het gemeenschappelijk 

welzijn, worden we veeleer elkaars concurrenten. We grijpen naar wapens en voeren 

oorlogen. We vernietigen wat we hebben opgebouwd in onze poging groter, beter, rijker 

te worden dan een ander. Ooit, lang geleden, besloot God heel die toestand van de 

mensheid uit te roeien. Hij liet heel de bewoonde wereld door een vloedgolf verzwelgen. 

Maar de schrift vertelt dat God onmiddellijk spijt kreeg van dat geweld en beloofde nooit 

weer het werk van zijn handen te vernietigen. In tegendeel. Ook al is het menselijk 

handelen er niet bepaald merkbaar op vooruit gegaan, toch heeft God in zijn 

ongelooflijke liefde besloten deel te worden van die mensheid, ons leven te delen en ons 



lot te dragen. Door te leven als dienaar van allen heeft Hij getoond wat liefhebben 

eigenlijk betekent. 

En daar staan we dan voor onze kribbe. Wat is God klein en kwetsbaar. Wat kan ik 

anders doen dan danken en me verbazen. Het is natuurlijk een goed gebruik om bij een 

kraamvisite een cadeau mee te brengen voor moeder en kind. Wat de herders 

meebrachten vertelt de Schrift ons niet. De traditie schildert hen echter met volle armen. 

Onze kerstliederen vertellen dat zij meebrachten wat herders mee konden brengen: Melk 

en kaas en misschien een lammeke. 

Wat de wijzen als gaven meebrachten weet de Schrift heel nauwkeurig te melden. Een 

bracht er goud; dat was een gift voor een koning. De tweede bracht wierook, waarmee 

men de goden eerde met zoete en pure geur. De derde tenslotte bracht mirre, een 

zeldzame, kostbare, sterk geurige olie, die gebruikt werd bij het afleggen van doden. Het 

was alsof deze wijze voorzag wat dit kind voor 'n zwaar leven tegemoet ging, eindigend 

in een gewelddadige dood. Ja, onze wijzen kwamen niet met lege handen. 

Op het feest van Driekoningen staan wij weer eens bij de kribbe en ik vraag mezelf af: 

Wat brengt me toch steeds weer hier naar toe? Is het de warmte die iedere nieuwe 

geboorte uitstraalt? Is het de kracht waarmee pasgeborenen ons hart weten te raken? Is 

het dat vreemde verhaal dat niet ophoudt ons te verbazen? Of is het gewoon ons 

onvermogen de gave te begrijpen die God ons geeft: Zichzelf, overgeleverd aan de 

mensen, gegeven aan jou, aan mij? 

Daar gaat Kerstmis over. Het feest van Gods grootste gift aan ons. Hoe moet ik die gift 

aanvaarden? En als ik ze aanvaard, wat zijn dan de gevolgen? De drie wijzen hebben de 

gift aanvaard en het heeft hun leven veranderd. Ze knielden niet alleen neer, aanbaden 

het kind en gaven het hun geschenken, maar ze keerden langs een andere weg naar hun 

land terug. Hun oude wegen waren voor hen onbegaanbaar geworden. God had hun 

harten geraakt en van die dag aan bewandelden zij Gods wegen. 

Staande bij die kribbe vraag ik me af: Wat kan ik God aanbieden als antwoord op zijn 

grote gave? Laat ik het toe dat God mijn hart raakt zodat ik er door verander? Met 

uitgestrekte armen smeekt het kind Jezus om mijn liefde. Het smeekt op een wijze die 

mij niet koud laat. Waarmee kan ik Gods liefde beantwoorden? Geef ik mijn tijd? Mijn 

talenten? Geef ik mijn zorg of mijn liefdevolle glimlach? Open ik mijn portemonnee of 

mijn hart? Wordt deze kerst zoals al de vorige? Ruim ik straks de ballen op en gooi de 

kerstboom bij het grof vuil, terwijl ik begin uit te zien naar de komende lente? Of zal er 

bij dit kerstfeest het wonder gebeuren dat ik opnieuw geboren word, om lief te hebben 

en God te dienen in al de mensen om mij heen? Amen. 

 

 

Probably you, my dear friends, just as I myself, have been standing in front of a crib, 

here or at home or at some other spot where people put one up to highlight the great 

mystery that has become Christmas. Probably you, just as I myself, wanted to pay a 

maternity visit to our new-born saviour and his parents, Joseph and Mary. You watched 

and pondered this unbelievable truth, that God decided to become man, become a little 
child, laying in a manger. We were not the first to come. 

The shepherds were first. They were invited by an angel, or, in fact, they were sent to go 

and see. They represent the Jewish people, God's chosen people. For them, in the first 

place, the long awaited Messiah came. But God became man not for the Jewish people 

alone. So lo and behold three wise men, gentils from different parts of the world came, 



having been attracted by a guiding star. You might say God, through that star, invited 

them to come and see this mystery. They did come, saw the child with his mother Mary, 
and falling to their knees they did him homage. 

People ever since have been drawn to this scene. From generation to generation this 

wonderful story has been handed down. Saint Francis of Assisi is said to have had the 

great idea to impersonate the story by inviting ordinary people to inact a living 

crib.Through the ages countless people stood in front of a crib, gazing, praying, 

wondering. And now, at the start of the year 2018, it is us. Have you been invited to 

come and see? Who is it, or what is it drawing you near? I simply cannot believe that it is 

the beauty of the figures! Honestly, they are not all that beautiful and they are the same 

every year. There must be more to it than a childhood memory or a romantic feeling. 

What draws me to stand gazing in front of the crib is the unimaginable message it carries 
for us, the message of God's love for mankind, for you, for me. 

God created this world. That is what I believe. He wanted mankind to live with the same 

love He himself felt for his creation. Live in harmony with each other and discover all the 

possibilities to return God's love. But we do not seem to be able to meet God's 

expectations. Instead of working together for the common good we tend to end up as 

rivals, taking up arms and waging wars. Destroying what has been built. Trying to be 

superior, better, richer than our fellowmen. Once, long ago, God decided to put an end to 

that mess. He sent a flood to annihilate mankind. But, scripture has it that he soon 

regretted this violence and vowed never again to destroy the work of his hands. On the 

contrary. Although nothing much changed in the human behavior, God in his unending 

love decided to become part of mankind. To live our life, share our fate, and by living as 
the servant of all, show us what love is all about. 

And now we stand in front of our crib. He is so small, so vulnerable. What else can I do 

but kneel and give thanks and wonder? Of course it is an old costum to bring a present 

for mother and child when we turn up for a maternity visit. Scripture does not tell us 

what the shepherds brought. But devotion has pictured them with their hands full, and in 

carols we sing about them bringing what shepherds might bring: Milk and cheese and 
perhaps a little lamb. 

But scripture does tell us what the three wise men brought. The first one brought gold; a 

gift for a king, the new-born king of the Jews. The second one brought incense, a gift for 

the gods, who are honored by its sweet and pure smell. The third one offered myrrh, a 

strange, costly and strong smelling oil, used for purification at a funeral. It is as though 

this wise man predicted the difficult life this child would have to live, ending in a terrible 
death. Yes, our three wise men certainly did not come empty handed. 

At this Christmastide, on the feast of the Epiphany, we stand before the crib once more 

and again I ask myself: What is it that keeps me going back there?Is it the affection we 

experience at every new birth? Is it the power tiny babies have to touch our hearts? Is it 

the strangeness of the story that we cannot stop wondering about? Or is it that we 

simply cannot understand the gift that is presented to us: God giving Himself to us, to all 
humanity, to you, to me? 

That is what Christmas is about: The feast of God's greatest gift to us. Can I accept that 

gift? And if I do, what does that do to me? The three wise men accepted the gift and 

were changed by it. Not only did they kneel down, adore and come up with their gifts in 

return, but they returned to their country by a different way. Their old ways would not do 

any more. God had touched their hearts and from that day on they walked along God's 
ways. 



Standing in front of the crib I ask myself: What have I got to offer to God in response to 

his unbelievable gift? Do I let God touch my heart is such a way that it changes me? With 

its outstreched arms the child Jesus begs for my love. Begs in a way that cannot leave 

me cold. What is it that I might offer in answer to God's love? Is it my time? Is it my 

talent? Is it my care or my loving smile? Do I open my purse or do I open my heart? Will 

this Christmas be just any old Christmas? Do I clear up the balls and throw out the tree 

and start thinking about next springtime? Or does this Christmas make the miracle 

happen: That I will be newly born, to love and serve my Lord and my fellow men? Amen. 


