
Een nieuwe ster aan de hemel
De drie wijzen - Mt 2, 1-12

De wijzen en de ster

Hier komen de wijzen. Het zijn zeker 

slimme mannen, wetenschappers en 

misschien wel koningen. Ze komen van een 

land ver van het land van Jezus, van het 

Oosten. Ze hebben misschien gehoord over 

het verbond van God met het volk van 

Israël, maar daar maken ze geen deel van 

uit. En toch nodigt God hen uit om Zijn 

Zoon te komen aanschouwen in de stal. 

Hieruit mogen we afleiden dat God iedereen 

uitnodigt om bij Hem te komen. 

Om de wijzen de weg te wijzen stuurt God 

hen een teken die ze begrijpen, een ster. Het 

zijn sterrenkundigen dus God stuurt hen 

een ster!

Zo stuurt God aan ieder van ons een ander 

teken, want we zijn allemaal verschillend. 

Welk teken geeft God aan jou?

Door op weg te gaan gaven de wijzen hun 

comfort, hun huis op. Dit uit vertrouwen in 

het project van God. En jij, heb jij ook 

vertrouwen en ga je met Hem op stap? 

Heer Jezus,

Stuur mij een ster

zodat ik dicht bij jou kan zijn.

Ik wil je vriendje zijn

en je elke dag een cadeautje geven:

mijn lach

mijn geluk

mijn gezang

mijn goedheid

mijn gebed

en mijn inspanningen.

Ik wil je ook mijn

verdriet en zorgen

kunnen toevertrouwen

en ook iedereen waarvan ik hou

Aanvaard altijd in Jou liefde

want uit mijn hartje komt.

Amen

Driekoningen,

ik maak mijn

kerststal volledig

Kleur en knip deze wijzen uit en plak ze in 

de stal die je al hebt gebouwd tijdens de vier 

weken van de Advent.

Bid nu voor je eigen kerststal en dank Jezus 

omdat hij ook vandaag nog in ons midden 

leeft. 

Wees net als de wijzen verwonderd om dit 

Godsgeschenk, Jezus.
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