


6 januari

Drie Koningen



9. HIJ (= God) maakt de Beer en de Orion, de 

Pleiaden en de Kamers van het Zuiden. 

10. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, 

wonderen zonder tal.

Job 9



1. De hemelen vertellen Gods eer, 

en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;

2 de dag doet sprake toestromen aan de dag, 

en de nacht predikt kennis aan de nacht.

3 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun 

stem wordt niet vernomen:

4. toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde

en hun taal tot aan het einde der wereld. 

Psalm 19



17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen 

door het woord van Christus.

18 Maar ik vraag: hebben zij (= Israël) het dan niet 

gehoord? Zeer zeker: “Over de ganse aarde is hun 

geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun 

woorden.”

Romeinen 10



17. (…) Er zal een ster voortkomen uit Jakob, 

en er zal een scepter uit Israel opkomen…

Numeri 24



1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in 

Judea, in de dagen van koning Herodes… 

Matteüs 2

wanneer is Herodes gestorven?

• tot (ong.) 1500: 1 v. Chr.

• na 1500:  4 voor Chr.

• nu opnieuw: 1 v. Chr.



1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in 

Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, 

wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,

wijzen

> lett. magiërs



48 Toen verhief de koning Daniel en schonk 

hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte 

hem tot heerser over het gehele gewest 

Babel en tot opperhoofd over alle wijzen 

van Babel.

Daniël 2



22 en vroegen: Waar is de Koning der 

Joden, die geboren is? Want wij hebben 

zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn 

gekomen om Hem hulde te bewijzen.

“in het oosten”

> lett. in het opkomen



3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, 

ontstelde hij en geheel Jeruzalem met 

hem.



4 En hij liet al de overpriesters en 

schriftgeleerden van het volk vergaderen en 

trachtte van hen te vernemen, waar de 

Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tot 

hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat 

geschreven door de profeet: 

6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt 

geenszins de minste onder de leiders van 

Juda, want uit u zal een leidsman 

voortkomen, die mijn volk Israël weiden 

zal. 



7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim 

en deed bij hen nauwkeurig navraag naar 

de tijd, dat de ster geschenen had.



8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en 

zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek 

naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht 

het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 

9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; 

en zie, de ster, die zij hadden gezien in het 

Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en 

stond boven de plaats, waar het kind was.



Negen kenmerken van de ster van Bethlehem

1.het betekende geboorte

2.het betekende koningschap

3.het had met de Joden te maken

4.het ging op in het Oosten

5.het verscheen op een specifiek tijdstip

6.Herodes wist niet van de betekenis

7.de ster verscheen over langere tijd

8.de ster ging de magiërs voor naar Bethlehem

9.het stond stil boven Bethlehem
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meteor?

een ‘vallende ster’ verschijnt slechts voor een 

moment

komt niet op in het oosten

wat is de link met koningschap, geboorte of Joden?



komeet?

een komeet in 3 of 2 v Chr. onbekend

een komeet werd beschouwd als een kwaad

voorteken

Herodes en zijn hofhouding zouden er van geweten 

hebben   

wat is de link met koningschap, geboorte of Joden?
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supernova?

een supernova in 3 of 2 v Chr. onbekend

Herodes en zijn hofhouding zouden er van geweten 

hebben

wat is de link met koningschap, geboorte of Joden?



Welk interessant verschijnsel deed zich voor 

aan de nachtelijke hemel in 3 en 2 v. Chr.?

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Bahaitemplatestar.png


ochtend 2 augustus, 3 voor Chr.

conjunctie Jupiter en Venus

noord                                         oost                                      zuid



Jupiter

• koning van de planeten

• = Zeus = oppergod

• Hebreeuwse naam:

Tsedek = rechtvaardige  (> de Messias!)

> Melchizedek =  koning van gerechtigheid



Venus

• embleem van vruchtbaarheid

> venerische ziekten

• in Babylon: Isjtar

in Bijbel: Astarte



sterrenbeeld Leo (de Leeuw)



9. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij 

omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt 

zich, legt zich neder als een leeuw of als een 

leeuwin; wie durft hem opjagen?

10. De scepter zal van Juda niet wijken, 

noch de heersersstaf tussen zijn voeten, 

totdat Silo komt, en hem zullen de volken 

gehoorzaam zijn.

Genesis 49



helderste ster in de Leeuw, 

tussen de voeten…

• Regulus > eng. regal = koninklijk

• Latijn > Rex = koning

• Babylon > Sharru = de koning



14 september, 3 voor Chr,

1-ste conjunctie Jupiter en Regulus



17 februari, 2 voor Chr.

2-de conjunctie Jupiter en Regulus



8 mei, 2 voor Chr.

3-de conjunctie Jupiter en Regulus



En dan…

in de vroege avond van 

17 juni 2 v. Chr. 

vindt een UNIEKE gebeurtenis plaats… 



de twee helderste ‘sterren’ van het firmament 

worden voor het blote oog, één…

zuid                                                        west (richting Judea)



noord                                         oost                                      zuid

volle maan



Bethlehem

2 voor Chr. 

van 25 dec. t/m 30 december staat Jupiter stil, 

midden in het sterrenbeeld Virgo (= de Maagd). 

zuid


