
Zondagmorgen 10 januari 2020 
 
Goede morgen allemaal,  
 
Na ons kerstreces zijn we weer terug 
met onze zondagmorgencolumn. Vol 
verwachting zijn we op 1 januari het 
nieuwe jaar ingestapt en via kaarten, e-mails en mondeling wensten we elkaar een mooi, 
gezond en gelukkig nieuwjaar. 
Woensdag 6 januari was het Driekoningen en op de zondag daarvoor, op 3 januari, werd 
het in de kerken gevierd. 
Eeuwenlang stond het feest van Driekoningen bekend als het feest van de armen. Met als 
doel geld of eten in te zamelen, trokken zij zingend van deur tot deur. Dit ‘bedelzingen’ 
werd vaak begeleid met zelfgemaakte muziekinstrumenten waaronder de ‘rommelpot’. 
Deze met varkenshaas overtrokken pot, met in het midden een riet gestoken veroorzaakte 
een lage bromtoon.  
 
In Duitsland waar 6 januari zelfs als een zondag wordt gevierd en in de zuidelijke en 
sommige andere delen van ons land leeft de traditie nog steeds voort. Kinderen, verkleed 
als driekoningen, gaan dan zingend langs de deuren om lekkers en geld voor 
minderbedeelde kinderen op te halen. Een bekend gebruik is het bakken van de 
Driekoningenkoek, een koek waarin een boon wordt verstopt. Het kind dat de boon in zijn 
stuk koek terugvindt mag zich die dag koning noemen en kiezen wat er die avond gegeten 
wordt. In Spanje en heel Latijns-Amerika is het zelfs het belangrijkste feest van het jaar met 
cadeautjes voor de kinderen. De drie koningen trekken hier ook met veel pracht en praal 
door de straten van de stad, gevolgd door prinsessen, dienaren, paarden en kamelen.  
 
De koningen die Jezus in de stal van Bethlehem bezochten brachten goud, wierook en mirre 
mee. Deze geschenken zijn misschien wel kostbaar maar niet zo kostbaar als de geschenken 
die wij iedereen aan het begin van het nieuwe jaar wensen: gezondheid en geluk…  
 
… en wil je naast het uitspreken van je wensen ook iets extra’s doen? Vergeet dan niet dat 
je geluk kunt verspreiden door een gebaar, een kleine attentie of gewoon je glimlach! 
                                                                                        
Ali van Leeuwen vlietweg10gmail.com                 
 
 
Gelukkig nieuwjaar wensen Eva, Jan en Ali 
 

 


