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          OPENBARING VAN DE HEER 
De wijzen die de ster zien staan, 
komen met hun geschenken aan, 
goud, wierook, mirre brengen zij, 

en knielen voor Gods heerschappij. 

O kind dat door de Vader zijt 
bestemd voor smart en heerlijkheid, 

herken de gaven U gebracht 
als tekens van uw koningsmacht. 

’t Goud is de koning toegewijd, 
de wierook prijst Gods majesteit, 
maar, ach, de mirre, zij beduidt 

dat eenmaal Hem het graf omsluit. 

O stad die blinkt naar Gods besluit 
boven de grootste steden uit. 
o Betlehem, in u daalt neer 

om mens te zijn des hemels Heer. 

Een mens te zijn en tegelijk 
de koning van het koninkrijk, 

door de profeten lang voorspeld, 
door God gewild en aangesteld. 

Een koninkrijk dat het heelal, 
dat aarde en zee omvatten zal, 

en zonnelicht en duisternis 
en Oost en West en al wat is. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid, 
die heidenen verschenen zijt, 

met Vader en met Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 
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Uit het BOEK van de HEMEL 
 

Het goud, de wierook en de mirre die de Wijzen Jezus aanboden, 
staan voor onze wil met al zijn werken, voor de geest van gebed 
en van offer  
 
Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand kwam het gezegende 
Kindje Jezus. Na Zich in mijn armen te hebben genesteld zegende 
Het mij met Zijn kleine handjes en zei: “Mijn dochter, gezien het 
menselijke ras één familie is, neemt - wanneer iemand enig goed 
werk doet en Mij iets aanbiedt - de hele mensenfamilie aan dat 
offer deel en is zij voor Mij aanwezig alsof allen het Me aanbieden.  
Toen vandaag bijvoorbeeld de drie Wijzen Mij hun gaven aanboden, 
waren voor Mij alle menselijke generaties in hun persoon aanwezig 
en deelden allen in de verdienste van hun goede werk.  
 

Het eerste wat zij Me aanboden was het goud en in ruil gaf Ik hen 
verstand en kennis van de waarheid. Maar weet je welk goud Ik nu 
van de zielen wil? Geen materieel goud, neen, maar spiritueel goud, 
namelijk het goud van hun wil, het goud van hun genegenheid, van 
hun verlangens en eigen voorkeuren, het goud van het hele innerlijk 
van de mens. Dit is al het goud wat de ziel bezit, en Ik wil het voor 
Mij - allemaal. Mij dit nu te geven lijkt voor de ziel haast lastig te 
zijn zonder zich op te offeren en te versterven. En dan is er de mirre 
die als een elektriciteitssnoer het innerlijk van de mens bindt, 
stralender maakt, veelkleurige tinten geeft en de ziel alle soorten 
schoonheid schenkt. Maar dit is niet alles, het vraagt iemand die de 
kleuren en de frisheid altijd levendig houdt, die bijna vanuit het 
innerlijke van de ziel een aangename geur en bries verspreidt.      
Het vraagt iemand die offert en grotere gaven ontvangt dan geeft, 
en het vraagt eveneens iemand die, Wie ontvangt en Wie geeft, 
dwingt in zijn innerlijk te wonen. En dit terwijl hij voortdurend met 
Hem in gesprek is en bestendig met Hem in relatie staat. Nu, wie 
doet dit alles? Wie bidt! Vooral met de geest van innerlijk gebed, 
dat weet hoe niet alleen de innerlijke werken, maar ook de 
uitwendige werken om te zetten in goud – en dat is de wierook.” 

(6 januari 1904) 
 

Bieden ook wij – als een akt in de Goddelijke Wil - de kleine Koning  
onze gaven aan. Doen we het bovendien in naam van allen, vooral van hen  

die de weg naar de Kribbe ook dit jaar op Kerstmis niet hebben gevonden… 


