
29 januari 2023
Benthuizen



de vorige keer... Matteüs 2:1t/m 12

▪ het bezoek van de magiërs uit het Oosten;
▪ als magiërs (ooit onder leiding van Daniël; 

Dan.2:48) hadden ze weet van Messiaanse 
verwachtingen;

▪ uit "de ster" (UFO + astronomie!) maakten ze op 
dat "de koning der Joden" was geboren;

▪ Jozef en Maria zijn 40 dagen na Jezus' geboorte 
teruggekeerd naar Nazareth (Luc.2:39); 

▪ kennelijk in Nazareth bezocht door de magiërs;
▪ de magiërs keerden terug naar hun land, maar 

niet via Jeruzalem

https://www.youtube.com/watch?v=n6akMOxGr9Y




Matteüs 2

13 Toen zij echter terugtrokken
naar hun landstreek, let op...

= tijdens de terugreis van de magiërs



Matteüs 2

13 ... een boodschapper van de Heer verscheen 
in droomtoestand aan Jozef...

vijf keer een droom in Matteüs 1 en 2
1. 1:20 - Jozef (> zwangerschap)
2. 2:12 - de magiërs (> andere route)
3. 2:13 - Jozef (> vlucht)
4. 2:19 - Jozef (> terugkeer)
5. 2:22 - Jozef (> niet in Judea)

Jozef - de "meester dromer" (Gen.37:19)



Matteüs 2

13 ... en zei: rijs op, neem de kleine jongen 
en zijn moeder en vlucht naar Egypte
en wees daar totdat ik het u zeg...

opnieuw: buiten het land
▪ type van de tegenwoordige tijd:

Christus verborgen onder de natiën



Matteüs 2

13 ... Want Herodes staat op het punt 
de kleine jongen te zoeken 
en het om te brengen. 

zodat Jezus niet veilig was 
in heel Herodes rijksgebied



Matteüs 2

14 Hij nu rees op en nam de kleine jongen 
en zijn moeder 's nachts mee 
en trok zich terug naar Egypte,



Matteüs 2

15 en hij was daar 
tot het overlijden van Herodes...

▪ Jezus geboren in Aviv -4 AD
▪ Herodes stierf in Jan. -1 AD
▪ Jezus dus twee jaar oud (bijna drie jaar)



Matteüs 2

15 ... opdat vervuld zou worden 
hetgeen de Heer sprak door de profeet, 
toen Hij zei: vanuit Egypte roep Ik mijn zoon.

Hosea 11:1
Toen Israel een kind was, 
heb Ik het liefgehad, 
en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.

- nieuwe vervulling (invulling) van oude woorden



Matteüs 2

16 Herodes dan, waarnemend 
dat hij werd bespot door de magiërs...

NBG: misleid; SV: bedrogen
▪ geschoffeerd, voor de gek gehouden
▪ lett. bespot (zie alle andere 12 

voorkomens (Str. 1702)



Matteüs 2

16 ... werd zeer woedend en erop uitsturende, 
ruimde hij alle jongens in Bethlehem uit de weg..

één van de vele gruwelijkheden die 
Herodes op zijn geweten heeft 



Matteüs 2

16 ... van twee jaar en daaronder, 
in overeenstemming met de tijd 
die hij exact had vastgesteld bij de magiërs.

= termijn Jozefs gevangenschap in Egypte 
(Gen.41:1)
▪ spreekt van de huidige twee millennia

• Israël ten onder
• redding verborgen onder de natiën 



Matteüs 2

17 Toen werd vervuld 
hetgeen gesproken was door Jeremia de profeet, 
toen hij zei:

Jeremia 31:15



Matteüs 2

18 een stem wordt gehoord in Rama, 
huilen en veel diep verdriet...

op de grens van Israël en Juda



Matteüs 2

18 ... Rachel huilt om haar kinderen
en zij wilde niet bemoedigd worden 
omdat ze niet [meer] zijn.

Jozef en Benjamin
= 10 en 2 stammen



Matteüs 2

18 ... Rachel huilt om haar kinderen
en zij wilde niet bemoedigd worden 
omdat ze niet [meer] zijn.

kindermoord in Bethlehem een type 
van Israëls ondergang in het land



Matteüs 2

19 Toen Herodes nu overleden was, let op,
een boodschapper van de Heer 
verscheen in droomtoestand aan Jozef in Egypte,

droom = type van:
▪ verborgen waarheden 



Matteüs 2

20 en zei: rijs op en neem de kleine jongen 
en zijn moeder mee 
en ga naar het land Israël...



Matteüs 2

20 ... want degenen die de ziel 
van de kleine jongen zochten, 
zijn gestorven. 

Herodes en de bevelhebber 
die de zoektocht leiding gaf?



Matteüs 2

21 Hij nu rees op en nam de kleine jongen en zijn 
moeder en kwam in het land Israël.



Matteüs 2

22 Toen hij nu hoorde dat Archelaüs 
koning was van Judea
in plaats van zijn vader Herodes, 
werd hij bevreesd daar heen te gaan...

een 'viervorst', d.w.z. vorst/regent 
over een vierde deel van het rijk
▪ een tiran, regerend tot 6 AD



De verdeling van het         
koninkrijk van Herodes:

licht groen: 
Herodes Archelaüs

paars: Herodes Antipas

oranje: Filippus de tetrarch. 

zilverkleurig: regeerde tot 10 
AD een zuster van Herodes, 
daarna werd dit gebied bij 
Judea gevoegd.



Matteüs 2

22 Toen hij nu hoorde dat Archelaüs 
koning was van Judea 
in plaats van zijn vader Herodes,
werd hij bevreesd daar heen te gaan...

d.w.z. doorheen te gaan



Matteüs 2

22 ... En hij werd in droomtoestand in kennis 
gesteld zich terug te trekken
naar de delen van Galilea. 

d.w.z. via een omweg (ook weer buiten 
Judea/Jeruzalem om!) naar Galilea te gaan >



vanuit Egypte en Judea 
vermijdend naar Galilea



Matteüs 2

23 En [daar] komende, 
woonde hij in een stad Nazareth genaamd...

waar ze vóór Jezus' geboorte reeds 
woonden (Luc.2:4) en waar ze na Jezus' 
geboorte ook naar terugkeerden (Luc.2:39)



Matteüs 2

23 ... zodat vervuld zou worden 
hetgeen gesproken is door de profeten 
dat hij Nazarener genoemd zal worden.

niet pers se in de Schrift terug te 
vinden - een mondelinge overlevering 



Matteüs 2

23 ... zodat vervuld zou worden 
hetgeen gesproken is door de profeten
dat hij Nazarener genoemd zal worden.  

ontleend aan Jesaja 11:1

En er zal een voortkomen 
een twijg uit de tronk van Isaï 
en een LOOT uit zijn wortels 
zal vruchtdragen.

NeTSeR



Matteüs 2

23 ... zodat vervuld zou worden 
hetgeen gesproken is door de profeten
dat hij Nazarener genoemd zal worden.  

Nazareth een kleine nederzetting van 
Davidische nakomelingen ('netser')?
▪ zowel Jozef als Maria waren van 

Davidische komaf
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