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6 januari:
▪ Driekoningen (of Epifanie);

• hoezo 'drie'?
• hoezo 'koningen'?

▪ bekend onder de namen:
• Caspar
• Melchior
• Balthasar
• resp. 20, 40 en 60 jaar oud



Matteüs 2

1 Toen nu Jezus was geboren
in Bethlehem van Judea...

nl. vlak vóór Pesach  (Luc.2:8,42)
▪ maar inmiddels een kleine 

twee jaar verder (> 2:16)



Matteüs 2

1 ... in de dagen van Herodes, de koning...

koningschap gangbaar gedateerd op
37 v. Chr. - 4 v. Chr. 

maar anderen, o.a dr. E.L. Martin:
† januari 1 v. Chr. 



Matteüs 2

1 ... let op magiërs vanuit het Oosten 
kwamen in Jeruzalem, 

Gr. MAGOI

▪ Ook genoemd in Daniël (LXX)
▪ 1:20; 2:2, 10,27; 4:5; 5:7,11,15

Daniël werd gesteld "... tot heerser over het 
gehele gewest Babel en tot opperhoofd over 
alle wijzen van Babel." Dan.2:48 (NBG51)



Matteüs 2

2 die zeiden, waar is 
de geboren koning van de Joden?

niet: OF deze koning is geboren, 
maar WAAR? 



Matteüs 2

2 ... Want wij namen de ster van Hem waar 
en we kwamen om hem te adoreren.  

waren zij op de hoogte van de 
profetie van Daniël (70 jaarweken) 
en de profetie van Bileam? >  



Numeri 24

17 Ik zie Hem, maar niet nu, 
ik schouw Hem, maar niet van nabij. 

Een STER gaat op van Jakob
en er rijst een SCEPTER op vanuit Israël...

ster > Jakob (ongeloof)
scepter > Israël (gelovig)  



17 juni, 2 v. Chr.

samenstand van de twee 
helderste sterren: 

Jupiter
(=koningsplaneet)
Hebr. Tsedek

en Venus (> vruchtbaarheid)

in sterrenbeeld Leeuw
(=> Juda = de koningsstam)



Matteüs 2

2 ... Want wij namen de ster van Hem waar 
en we kwamen om hem te adoreren.  

vanzelfsprekend waren de magiërs op de hoogte 
van het astronomisch spektakel in 2. v. Chr.

▪ maar zij hebben méér gezien (2:9):
▪ de ster in Mat. 2 is een UFO: 

Unidentified Flying Object



Matteüs 2

2 ... Want wij namen de ster van Hem waar 
en we kwamen om hem te adoreren.  

SV: aanbidden
NBG: hulde bewijzen

Niet per se: eer aan God (zie Openb.3:9)



Matteüs 2

3 Toen echter koning Herodes [hiervan] hoorde, 
werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.

bang voor reactie van de koning
→ paranoia om concurenten 



Matteüs 2

4 En hij verzamelde alle overpriesters en 
schriftgeleerden van het volk...

= het Sanhedrin



Matteüs 2

4 ... en informeerde bij hen 
waar de Christus wordt geboren.



Matteüs 2

5 Zij nu zeiden tot hem: 
in Bethlehem van Juda, 
want er is geschreven door de profeet:  

zie Micha 5:1



Matteüs 2

6 en u Bethlehem, land van Juda, 
u bent geenzins de minste 
onder de leiders van Juda...

Hebr. Bethlehem Efratha
▪ waar ooit Rachel beviel van 

Ben-Oni/Benjamin en stierf
Gen.35:18,19



Matteüs 2

6 ... Uit u zal voortkomen een leidsman 
die mijn volk Israël zal hoeden.  

als een herder (David!)



Matteüs 2

7 Toen Herodes heimelijk de magiërs nodigde, 
stelde hij nauwkeurig de tijd bij hen vast
dat de ster verscheen.  

vergl. 2:16 => twee jaar   



Matteüs 2

8 En hij zond hen naar Bethlehem en zei: 
ga en onderzoek nauwkeurig 
omtrent de kleine jongen...



Matteüs 2

8 ... En als jullie het vinden 
bericht het mij 
opdat ik ook kome en hem adoreer.   



Matteüs 2

9 Zij nu, die de koning hoorden, 
gingen en let op, de ster 
die zij waarnamen in het oosten...

maar sindsdien niet meer hadden gezien



Matteüs 2

9 ... ging hen voor tot zij kwam 
en [stil] stond boven
waar de kleine jongen was.   

geen astronomisch fenomeen: 
niet-geïdentificeerd (=verborgen) hemellichaam



Matteüs 2

9 ... ging hen voor tot zij kwam 
en [stil] stond boven 
waar de kleine jongen was.   

nl. in Nazareth
▪ waar Jozef en Maria na de plichtplegingen 

in de tempel naar teruggekeerd waren >



Lucas 2

39 En toen zij alles 
tot een einde hadden gebracht 

naar de wet van de Heer (=dag 40), 
keerden zij terug naar Galilea, 

naar hun stad Nazaret.

!! geen vlucht naar Egypte 



dag 8 dag 40
Lev.12:3,4

< 2jaar

verblijf 
Egypte



Matteüs 2

10 Toen zij nu de ster waarnamen 
verheugden zij zich met zeer grote vreugde.  

op een verborgen, maar onmiskenbaar 
Goddelijke wijze worden ze 'voorgelicht' 



Matteüs 2

11 En zij gingen het huis binnen 
en namen de kleine jongen waar 
met Maria zijn moeder...

Jozef en Maria waren immers sinds 40e dag 
na Jezus' geboorte weer thuis in Nazareth
▪ Jezus was geen baby (Gr. BREPHOS; Luc.2:12) 

meer, maar een "kleine jongen" (Gr. PAIDION)



Matteüs 2

11 ... en zij vielen adorerend neer 
en opende hun schatten
en boden Hem naderingsgeschenken...

NBG51: kostbaarheden
op de 40e dag brachten Jozef en Maria 
nog een offer voor armen in de tempel >



Lucas 2

24 ... om een offer te geven 
naar wat in de wet van de Heer uitgesproken is: 

een koppel tortelduiven of twee jonge duiven.

Leviticus 12

8 Indien echter haar vermogen 
niet toereikend is voor een stuk kleinvee, 

dan zal zij twee tortelduiven
of twee jonge duiven nemen...



Matteüs 2

11 ... goud en wierook en mirre.  

alle drie een beeld van opstandingsheerlijkheid:

1. goud - onvergankelijk
2. wierook - opstijgend
3. mirre - balsem (=welriekend), gebruikt bij 

de begrafenis > opstanding (Joh.19:39,40)



Matteüs 2

12 En toen zij in droomtoestand
in kennis werden gesteld, 
keerden zij niet toch niet terug naar Herodes...

magiërs = type van de natiën die de Heer vinden
i.t.t. Jeruzalem

droom = type van een verborgen waarheid
→ uitbeelding van de tegenwoordige tijd: 

twee jaar => twee millennia 



Matteüs 2

12 ... Zij trokken via een andere weg terug 
naar hun landstreek.  

de magiërs keren terug naar hun land, 
maar niet via Jeruzalem
▪ ook typerend voor de huidige tussentijd
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