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De reis van de drie koningen  
 
Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis, 
voor zulk een verre reis.  
De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst.  
De kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,  
werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw.  
(…) 
Tenslotte reisden wij de gehele nacht door,  
sliepen zo nu en dan langs de wegkant  
en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen, zeggend:  
jullie onderneming is waanzin.  
 
Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig, 
onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid (….); 
Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep.  
Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen  
en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer.  
Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen,  
en zo gingen we verder, en bereikten des avonds, geen uur te vroeg,  
de plaats van bestemming;  
het was (dat mag ik wel zeggen) de moeite waard.  
 
Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden  
en zou het over willen doen, maar ik stel, dit vooropgesteld, één vraag: 
was het doel dat ons dreef geboorte of dood?  
Wij waren getuigen van een geboorte, zeker, daar is geen twijfel aan. 
Maar als ik vroeger geboorte of dood zag,  
dacht ik dat ze tegenstellingen waren.  
Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons,  
een dood, onze dood.  
Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken,  
maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde  
tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen.  
Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.  
 
T.S. Eliot (vertaling: Martinus Nijhoff) 
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Voorbereiding 
 
Inleidende muziek  
Hoe helder staat de morgenster, B. Matter 
 
Woord van welkom 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Intochtslied L 453 vs 1, 2, 4 (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Zingen L 291C 
(daarna gaan allen zitten) 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen L 501 vs 1, 3, 4 
 
Rondom het Woord 
 
Groet  V: De Heer zal bij u zijn 

G: De Heer zal u bewaren 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Met de kinderen 
 
Zingen Wij gaan er even tussenuit 

- 3 - 

Lezing: Jesaja 60 vs 1 - 6 
 
Zingen L 286 vs 1 en 3 
 
Lezing: Matteüs 2 vs 1 - 12 
 
Piano en alt : Drei Könige, Peter Cornelius 
 
Overdenking 
 
Muzikale meditatie 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, Bernard Huijbers 
 
(kinderen komen terug)  
L 837 vs 1 en 3  
 
Gebeden en gaven 
 
Aandachtsboek 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied (allen gaan staan) L 426 (2 keer) 
 
Zegen  
Allen zingen ‘Amen’ 
 
 
Muziek 
Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, M. Reger 


