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Overweging bij Driekoningen 
 
Goud, wierook en mirre, geschenken voor een Koningskind, het 
thema van deze viering b.g.v. Driekoningen. 
 
Dure geschenken, grootse geschenken koningen waardig. 
Wierook dat het leven geur geeft, zeg maar smaak en kleur 
Mirre die zalvend is en het leven verzacht ook als leed en pijn je 
leven binnenkomen  
Goud om leven te redden door het te delen en te breken met 
elkaar. 
 
Wat zijn vandaag onze geschenken aan dat koningskind. Wat is 
ONS jubileumkado aan dit Kind? Wierook, goud en mirre 
hebben we niet bij ons. Het enige dat wij bij ons hebben zijn 
wijzelf. En dat is voldoende omdat wij in ons doen en laten 
goud, wierook en mirre kunnen zijn. 
 
Goud zijn wij daar waar we zoals al 50 jaar lang in deze 
Jongerenkerk uitgedragen wordt, wat we zijn en wat we 
hebben delen en breken met anderen. Dat kan delen van wat 
we bezitten zijn maar ook delen van tijd door tijd vrij te maken 
voor de ander, voor onze gemeenschap, voor mensen ongeacht 
wie die ander is. 
 
Wierook zijn wij daar waar we eerbied hebben voor ieder ander 
en die ander waardig, menselijk behandelen als of hij een 
koning is. Dat betekent dat we gewoon tegen ieder mens 
zeggen: jij, jij bent belangrijk. Daarmee geef je aan dat die 
ander, dat zijn leven belangrijk is en dat geeft kleur, smaak, 
geur aan dat leven 
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Mirre zijn wil zeggen in ons doen en laten, in onze woorden en 
onze uitspraken zalvend zijn voor mensen. Zacht, menslievend, 
opbeurend, troostend en ondersteunend. 
 
Hoe wij dat kunnen doen heeft dat koningskind zelf ons laten 
zien in Zijn leven. Hem navolgen, zijn weg gaan die intentie, 
dat voornemen, onze inspanning daartoe mogen dat vandaag 
ons goud, onze wierook en onze mirre zijn. 
 
We vieren dit jaar ons 50 jarig bestaan en al die jaren proberen 
we dat waar te maken. Dat gaat met vallen en opstaan. 
Daarom is het belangrijk dat we het verhaal van deze Man van 
Nazareth, dit Koningskind blijven vertellen, blijven doorgeven. 
 
Om de geestkracht, om de drive die Leo Brueren dreef toen hij 
50 jaar geleden hier met de Jongerenkerk begon, die in die 
afgelopen jaar zovelen gedreven heeft en vandaag de dag nog 
velen drijft dit verhaal levend te houden en door te geven, 
moeten we telkens weer op weg durven gaan om DAT 
Koningskind te ontdekken, te vinden en bovenal te ontdekken 
en te vinden in onszelf. 
 
Daarvoor is het nodig telkens weer nieuwe wegen durven te 
gaan.  
Is het nodig om die nieuwe wegen samen te durven gaan in 
verbondenheid met elkaar want wie alleen loopt, loopt verloren 
klinkt het in een gedachte van Patricia Koyo. 
Is het nodig om als de wijzen destijds telkens weer via andere 
wegen verder te gaan. 
 
Mag het ons gegeven zijn elke dag goud, wierook en mirre te 
zijn. 
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Mag dit alles ons gegeven zijn en mogen we ons daartoe 
inzetten en zo vandaag onze geschenken goud, wierook en 
mirre vandaag neerleggen bij het Koningskind 


