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Driekoningen  
  
Het zal per kerk en huis verschillen of de drie Wijzen/Koningen uit het 
Oosten al direct vanaf Kerstmis bij de kribbe worden geplaatst of dat zij 
pas met het Hoogfeest van de Openbaring des Heren ofwel ‘Driekoningen’ 
arriveren. Aanvankelijk werden de Wijzen voorgesteld als Perzen met een 
zogeheten frygische muts. Vanaf de 8ste eeuw worden zij Caspar, Balthazar 
en Melchior genoemd. In de loop der tijd verandert het uiterlijk van de 

Wijzen in dat van Koningen. Doordat de drie vanaf de Middeleeuwen gingen verschillen van houding, 
huidskleur en leeftijd zag men daarin ook een symbolisering van alle volkeren gesymboliseerd: Europa, Azië 
en Afrika. Na het Joodse volk (de herders) komen de andere volkeren af op het Licht dat Christus is. De 
geschenken zijn zichtbaar: goud, wierook en mirre.  
  
In de OLVH-Museumvitrine is een kleine expositie over Driekoningen ingericht. Naast de vitrine vindt u een 
uitgebreidere omschrijving van het Driekoningenfeest. Op het tafeltje liggen recepten voor 
driekoningenbrood. Neem gerust het recept mee!! 
Benieuwd wie bij u de koningen (of koningin) wordt! 

  
Het feest van de Onnozele Kinderen 
 
Op 28 december herdenkt de Kerk de dag dat door koning Herodes de ‘onnozele’ 
kinderen werden vermoord, hetgeen ook wel de Kindermoord van Bethlehem 
wordt genoemd. Van de wijzen uit het oosten (feest 6 januari) hoorde Herodes dat 
er een koningskind geboren zou zijn in zijn land. Uit angst voor zijn positie liet 
hij alle jongetjes van onder de twee jaar in Bethlehem en omgeving vermoorden. 
We lezen dat in Mattheüs 2, 16. 
Historisch gesproken zijn er geen aanwijzingen dat een dergelijke slachtpartij 

ooit heeft plaatsgevonden. Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (37-100) vermeldt deze tirannieke 
daad van Herodes de Grote niet. Mattheüs verbeeldt door te zeggen dat alle jongetjes uit Bethlehem en 
omgeving gedood waren dat de hele familie van David in één klap was weggevaagd. Dus de hoop op een 
Messias uit het huis van David vervlogen. Eén spruit weet te ontsnappen en iets nieuws te beginnen: Jezus! 
Jozef en Maria vluchtten immers met hem naar Egypte. Later realiseerde men zich dat ook Johannes de Doper 
aan het bloedbad moest zijn ontsnapt. Daaruit ontstond een legende. 
Toen Christus was geboren, begon Herodes alle kinderen van Bethlehem ter dood te laten brengen. Hij zond 
dus ook manschappen op het kind van Zacharias en Elisabeth af; want hij had gehoord van de wonderlijke 
omstandigheden waaronder dit kind ter wereld was gekomen. Bij het zien van de soldaten nam Elisabeth 
Johannes in haar armen - het kind was op dat moment 18 maanden - en vluchtte haar huis uit de bergen en de 
woestijn in die je in de omgeving van de stad daar hebt. Toen drong het tot haar door in wat voor benarde 
positie zij door Herodes' soldaten gedreven was, en ze schreeuwde tegen de bergen: "Asjeblieft berg van God, 
neem deze moeder met kind in je op!" En werkelijk, de rots opende zich en verborg moeder en kind in zijn 
binnenste. Herodes was woedend dat Johannes niet gedood was. Hij beval dat Zacharias voor het altaar moest 
worden neergestoken. Diens bloed vloeide over het marmer en werd meteen zo hard als steen; daarmee bleef 
het voor altijd een stille getuige van Herodes' verdorvenheid. 
Moderne auteurs die geloven in de historiciteit van de kindermoord van Bethlehem, beweren dat het aantal 
slachtoffers hooguit enkele tientallen bedroeg. Bethlehem was namelijk in Herodes' tijd maar een klein stadje. 
Dat zou verklaren waarom de kindermoord niet in de profane geschiedenisboeken terecht is gekomen. 
De naam 'Onnozele Kinderen' wekt soms bevreemding. 'Onnozel' komt van onnosel, de Middelnederlandse 
vertaling van het Latijnse woord innocens, dat 'onschuldig' en 'onschadelijk' betekent.  
 
In Spaanstalige landen worden op Onnozele Kinderen grappen uitgehaald als elders op 1 april. 
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Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede 
 
Maandag 24 december familieviering om 19.00 uur mmv Rejoice 
Maandag 24 december om 22.30 uur / / Missa Hut ad Regem Pastorum, Albert de Klerk 
Intenties: voor onze eigen parochie, Han van Zalen, Tineke van de Reep-Brouwer en haar zoon Marc van de Reep, 
Joep de Boer, Wil de Boer-Laumans, Claire Holthaus-van der Meer 
   
Dinsdag 25 december 1e Kerstdag om 10.00 uur / Missa Hut ad Regem Pastorum, Albert de Klerk 
Intenties: voor onze eigen parochie,  Sjaan Vester-Brands, Ton van den Berg, Mieke Smit-Paanakker en Ton Smit, 
voor de overleden familie Smit-Kuipers en overleden familie Paanakker-Eigenraam, Mia Janssens-Prince, overleden 
ouders Höfer-Hohmann, Frits en Freddy Krabbendam, Gopal Ramanathan, Evert van Ravensberg, Co van Bentem, 
Wil Huijvenaar, Henk Derogée, overleden ouders Robijns-Hirdes, Henk Neeskens, overleden ouders van der Zon-
Zeijerveld, overleden zus Cock van der Zon, overleden ouders Weijzig-Tops, Corry Haan-Mooij,   Beebs Povel en 
kinderen en hun gezinnen, Fifi Roest en overleden ouders 
 
Woensdag 26 december 2e Kerstdag geen viering  
 
Zaterdag 29 december om 17.00 uur Engelstalige mis  
Intenties: voor onze eigen parochie 
 
 

Wij vragen uw gebed en kaarsen voor alle mede-parochianen die door ziekte of anderszins steun 
kunnen gebruiken.  
Wij bidden met name voor: Aad Lamb, , Cees van Bentem, Mart Brouwer, mw. Schoenmaker-van 
Velthoven, dhr. van der Hulst. 

 
De collecte van vorige week was € 379,10 
 
De komende week zijn er de volgende activiteiten in onze parochie: 
 
Iedere donderdagavond repeteert het dames- en herenkoor in de kerk vanaf 19.30 uur, behalve tijdens koorvakantie. 
Nieuwe koorleden zijn van harte welkom, voorzingen is niet nodig. Ook vandaag na de Mis willen wij u graag 
uitleggen waarom zingen bij ons koor zo leuk is. 
 
Zondagavond om 19.30 uur repetitie koor Rejoice in de kerk. Wil je eens nader kennismaken met het koor, wees van 
harte welkom.  
 
De vieringen voor de aankomende week van het Klaverblad kunt u vinden in ons parochieblad. 
 
Mededelingen: 
 
Het kantoor is van maandag 30 december tot en met vrijdag 4 januari gesloten. Misintenties graag doorgeven  
via mail of door een briefje in de bus te doen, deze worden dan op vrijdag nog verwerkt. 
 
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten is van maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari met retraite en dus niet  
aanwezig. 
 
Achter in de kerk op de leestafel ligt de nieuwe SamenKerk.  
 
Zondag 13 januari komen de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie gaan ontvangen voor het eerst bijeen  
om zich voor te bereiden. Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van De naam van God en de namen van de  
kinderen. Mocht u nog kinderen kennen die graag dit jaar hun Eerste Heilige Communie willen ontvangen,  
dan is dit nog mogelijk. (Opgeven kan via ehcwerkgroep@gmail.com.) 
 
 
Zondag 27 januari hebben de kinderen een startviering in de OLVH in Heemstede waarin ze zich voorstellen.  
Dit zal een Eucharistieviering met ondertiteling zijn. Pastor Dekker zal voor de kinderen kort toelichten 
wat Pastoor van Peperstraten allemaal doet tijdens de viering. U bent van harte uitgenodigd. 
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