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30-12-2022

7 januari 2023 OKK Nijmegen:

UITREIKING DRIEKONINGENZEGEN EN WIJWATER 
Op 7 januari zal de Oud-Katholieke Kerngroep St. Stephanus in de 
Dominicuskerk Nijmegen het wijwater wijden en de Driekoningenzegen 
uitreiken. In de kerk wordt dan het feest van Driekoningen gevierd. De 
zegening van het wijwater en de Driekoningenzegen zijn traditionele 
onderdelen van wat er op deze dag in de kerk gebeurt.

Op 6 januari is het feest van Driekoningen. De Oud-Katholieke kerk Nijmegen 
viert dit op de zaterdagavond hierbij het dichtst gelegen. In 2023 dus 7 januari. 
Vaste onderdelen van de kerkviering zijn de zegening van de sticker met de 
Driekoningenzegen en de wijding van het wijwater.

Driekoningenzegen

Vroeger kwam de pastoor rond Driekoningen langs bij de parochianen en 
zegende hun huizen. Hij schreef dan het krijt het jaartal en de letters CMB op 
de deur. Die letters staan voor Christus Mansionen Benedicat (Christus zegene 
dit huis.) Het zijn ook nog de initialen van de drie Koningen die Jezus kort na 
zijn geboorte bezocht zouden hebben: Caspar, Melchior en Balthasar. Het krijt 
heeft plaatsgemaakt voor een sticker die tijdens de kerkviering wordt gezegend
en uitgereikt. Op 7 januari zal worden gedaan door de Oud-Katholieke priester 
en voorganger Victor Scheijde. De aanwezigen kunnen die zelf op of boven hun 
voordeur aanbrengen. 

De Oud-Katholieke Kerngroep Nijmegen is de initiatiefnemer van de 
Driekoningenzegen, die inmiddels is uitgegroeid tot een landelijke activiteit. 
Aan de sticker is een collecte verbonden. De opbrengst daarvan komt ten 
goede aan een plaatselijk daklozen project.

Wijwater

Driekoningen is ook het moment waarop in de kerk het nieuwe wijwater gewijd
wordt. Wijwater wordt in de kerk onder andere gebruikt bij de doop, het 
huwelijk en de uitvaart en zegening.Veel mensen nemen een flacon wijwater 
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mee naar huis om iemand te zegenen of te bemoediging. (Wijwater bevat zout 
en is niet geschikt voor consumptie)

Zaterdag 7 januari

19.00-19.50 uur: Viering met zegening Driekoningenzegen en wijding Wijwater

Adres: Dagkapel Dominicuskerk Nijmegen, Zij-ingang aan de 
Groenewoudseweg. Nijmegen

Inlichtingen: Alwin Meisters, 06- 19436348

Een afbeelding van de Driekoningensticker vindt U hieronder en aangehecht als
attachment bij dit persbericht.

Toelichting:

De Oud-Katholieke kerk van Nederland is bijna 300 jaar een zelfstandige 
Katholieke Kerk los van Rome. In levensvragen heel liberaal. Geslacht, relatie en
geaardheid spelen bij alle ambten geen rol. De Kerngroep Nijmegen werd in 
2009 opgericht. De Vieringen vinden plaats op de eerste zaterdag van de 
maand om 19.00 uur, in de Dagkapel van de Dominicuskerk, ingang 
Groenewoudseweg.
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