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Beste jongeren, en ook de oudere luisteraars en meelezers, we overdenken met elkaar volgens 

het Bijbelleesrooster nu Matthéüs 2:1-6. Het gaat over Jezus’ geboorte en de wijzen van het 

oosten, die te Jeruzalem zijn aangekomen en de vraag stellen waar Hij geboren is.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Allereerst dit allergrootste wonder: dat God Zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld… Dat 

klinkt door in die eerste woorden uit vers 1: ‘Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen 

in Judéa, in de dagen van den koning Herodes…’. Het is een direct vervolg op het vorige 

hoofdstuk, Matthéüs 1. Dat moet ons allereerst opvallen: dat God Zijn Zoon gegeven (!) heeft. 

En dat Hij mens wilde worden: Hij is geboren in Bethlehem. Zijn Naam is in vers 1 genoemd: 

Jezus. De betekenis van deze Naam leert mij Wie Hij is én voor wie Hij is gekomen: Jezus 

betekent Zaligmaker van zondaren! 

 

Wat leert dit gedeelte nog meer over God? Dat Hij deze (heidense!) ‘wijzen van het oosten’ als 

boodschappers inschakelt en éérst in Jeruzalem brengt om deze belangrijke boodschap van de 

geboren Zaligmaker in Jeruzalem te verkondigen, door het stellen van deze vraag: ‘Waar is de 

geboren Koning der Joden?’  Waarom stellen ze die vraag? Dat blijkt uit het vervolg in vers 2: 

‘Want wij hebben gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden’. Dus de 

wijzen van het oosten (dat zijn sterrenkundigen) zien een ster en God leidt het zó dat ze precies 

op de goede plek aankomen. Maar ze moeten éérst naar Jeruzalem en komen straks uiteindelijk 

in Bethlehem (vers 9-11), maar dat is pas in het volgende gedeelte.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dat deze boodschap van God (via de wijzen) heel veel doet met Herodes en de inwoners van 

Jeruzalem. Want dat lezen we in vers 3: ‘De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd 

ontroerd (dat betekent: geschokt), en geheel Jeruzalem met hem’. Dat wil zeggen: de gehele 

stad is in opschudding, in verwarring. Alle mensen zijn onder de indruk van deze wijzen in 

Jeruzalem met hun gehele karavaan. Maar vooral ook om de vraag die ze gesteld hebben in 

vers 2: ‘Waar is de geboren Koning der Joden?’  én de reden van hun vraag:‘Want wij hebben 

gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden’. Dus deze boodschap 

brengt de mensen in verwarring. 

 

Als tweede leert dit gedeelte mij nog iets over de mens (Herodes) door deze verwarring in 

beweging komt, zo lezen we in vers 4: ‘En (Herodes) bijeenvergaderd hebbende al de 

overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren 

worden’. Je moet hierbij bedenken dat koning Herodes inmiddels oud is en al heel lang op de 

troon zit. Deze vraag van de wijzen is voor hem bedreigend. Hij is bang dat er iemand anders 

op zijn troon komt te zitten! Deze Herodes is een ontzettend wrede en achterdochtige koning. 

Hij heeft zelfs zijn eigen vrouw en drie van zijn kinderen omgebracht... En straks laat Herodes 

alle kinderen onder de twee jaar in Bethlehem vermoorden. Wat een verdriet! Dus dit zegt ook 

heel veel over de mens in onze tijd, over jou en mij: we zijn, net zoals Herodes, door en door 

zondig, overal toe in staat en daarom ook eerzuchtig. 

 

We zien als derde over de mens (de overpriesters en schriftgeleerden) dat ze het antwoord op 

de vraag van Herodes precies weten op te zoeken. Lees maar in vers 5: ‘En zij zeiden tot hem 

(Herodes): te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is geschreven door den profeet’ en dan 



noemen ze in vers 6 het gevonden antwoord uit Micha 5 vers 1: in Bethlehem zal de Christus, 

de Koning der Joden geboren worden.  

 

Samenvattend uit deze drie dingen die we leren van de mens: door deze boodschap van de 

wijzen ontstaat er 1) verwarring, 2) men komt in actie, 3) ze weten het antwoord te vinden. 

Maar dan? Gaan de overpriesters en schriftgeleerden straks mee met de wijzen naar 

Bethlehem? In het gedeelte hierna lezen we daar niet van. Straks zullen deze ‘wijzen van het 

oosten’, die rijke heidense mensen neerknielen voor de Heere Jezus. Maar de mensen in 

Jeruzalem blijven thuis. Ze gaan niet naar Bethlehem! Dat is heel erg. In Johannes 1:11 staat: ‘Hij 

(dat is de Heere Jezus) is gekomen tot het Zijne (dat zijn de Joden), en de Zijnen hebben Hem 

niet aangenomen’. En de Heere komt ook tot jou, heel persoonlijk. Elke keer als je jouw Bijbeltje 

opent, komt Hij tot jou en spreekt Hij tot jou. Laat je jouw Bijbeltje dicht? Of doe je het open, 

om God te laten spreken in jouw leven?  

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

In dit gedeelte klinken twee Bijbelse kernwoorden: 1) Evangelie. Dat is de blijde boodschap die 

gebracht wordt dat er verlossing in Christus te krijgen is. En kernwoord 2) Roeping. De Heere 

spreekt tot mensen. Deze roeping komt tot alle mensen die Gods Woord horen. Zo staat het 

ook in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, artikel 3: ‘En opdat de mensen tot het geloof worden 

gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil 

en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in 

Christus, den Gekruisigde (…)’.  En als de Heilige Geest bij die roeping in jouw hart spreekt, dan 

heeft dat effect: de mens gaat dan God gehoorzamen. Ook in Jeruzalem heeft dit Evangelie van 

‘de geboren Koning der Joden’ geklonken. De roeping van de Heere kwam via de ‘wijzen van het 

oosten’  bij Herodes. De overpriesters en schriftgeleerden wisten het zelfs precies op te zoeken 

in Micha 5 vers 1. En vanuit die tekst klonk deze Evangelie-boodschap, die Roeping, ze hebben 

die tekst zelfs voorgelezen: ‘En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de 

vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal’.  

De Heere spreekt hier heel duidelijk. Oók de plaats waar Hij te vinden is. Dat is nog steeds zo. 

De Heere roept jou ook. Hoor maar, uit dezelfde Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 8: 

‘Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want 

God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de 

geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen, en geloven, de 

rust der zielen en het eeuwige leven’. Bedenk dit, als je Zijn Woord mag lezen en horen. Iedere 

keer roept Hij jou, heel persoonlijk. Wat doet die dringende oproep met jou? 

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Dit gedeelte, aan het begin van Matthéüs, gaat over ‘Jezus, de Koning der Joden’. Hij wordt 

verworpen (nu al!) door de Joden in Jeruzalem. Ook straks, aan het eind van Matthéüs, klinkt 

Zijn Naam wéér in Jeruzalem: ‘Koning der Joden’. Als Hij voor Pilatus staat (Matth.27:11).  

Als Hij bespot wordt door de krijgsknechten (Matth.27:29). Als Hij is genageld aan het kruis op 

Golgotha staat ‘… boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: DEZE IS JEZUS, DE KONING 

DER JODEN’ (Matth.27:37). Maar Hij is in de Koningsstad Jeruzalem verworpen. Er zat niemand 

meer van het huis van David op de troon, terwijl de beloofde Messias daaruit zou voortkomen 

én gekomen is. Nee, in Jeruzalem is Herodes koning… een Edomiet! Een nakomeling van Ezau! 

Wie is er koning in jouw hart en leven? De ‘vorst der duisternis’ (de duivel) of DEZE Jezus, de 

beloofde Koning der Joden? Daar kun je antwoord op geven door jezelf te onderzoeken. Naar 

welke K(k)oning gaat jouw hart uit? Welke K(k)oning ben je gehoorzaam in het leven van elke 



dag? Is dat zichtbaar in jouw leven? Waar ben je druk mee? Waar leef je voor? Wie is het 

belangrijkst in je leven?  

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Je zou toch zeggen: als deze profetie uit Micha 5:1 in vervulling gaat, waar al zó lang op is 

gewacht… dan zouden de Joden uit Jeruzalem toch meegaan? Maar we zien het: ze doen het 

niet! Dat is het vreselijke ongeloof en de onbeweeglijkheid en hardheid van het hart. Heb je dat 

ook bij jezelf ontdekt en daar last van? God heeft Zijn Zoon gezonden tot een Zaligmaker der 

wereld! (Joh.4:42, 1 Joh.4:14). God doet wat Hij belooft: De Zaligmaker is zó dichtbij gekomen, 

de redding komt vanuit het kleine, onbekende en onbetekenende stadje Bethlehem: de 

geboorteplaats van David. Hij roept juist vanuit Bethlehem de Leidsman: Jezus. Zo komt de 

Heere in Zijn Woord ook tot jou. Hij wil ook jouw Leidsman en jouw Koning zijn. Zijn roepstem, 

de Roeping door het Evangelie komt tot jou. Het is van het allergrootste belang dat je Hem 

leert kennen. Hoe leer je Hem kennen? Door naar Hem te horen: lees Zijn Woord, zodat je Zijn 

stem mag horen door het werk van de Heilige Geest in je hart. Als Hij jouw Koning en je 

Leidsman is, dan wil je ook naar Hem luisteren. Dan luister je niet naar wereldse muziek, dat zal 

te merken zijn in héél je leven. Dan heb je het gelukkigste leven. Ik denk aan dominee George 

Whitefield die op bezoek was bij een jong meisje. Haar ziekbed zou haar sterfbed worden. De 

dominee sprak met haar en stelde vragen. Ze zei: ‘Dominee, ik verlang te sterven, om bij Hem 

te zijn’. Whitefield vroeg: ‘Waar denk je jouw Koning en Leidsman te vinden?’ Ze antwoordde: 

‘O dominee, ik denk dat ik Hem in de hemel zal vinden’. En Whitefield vroeg: ‘Wat zal het zijn 

als je daar komt en je zult Jezus daar niet vinden?’ Ze sprak: ‘Dominee, als ik Jezus daar niet 

vind, dan ben ik er zeker van dat daar de hemel niet is! Zonder Hem is er geen hemel.’ En korte 

tijd daarna mocht ze bij Hem zijn. Ze had Hem lief, omdat Hij haar éérst heeft liefgehad.  

Heb jij de Heere ook lief? Dan zul je niet anders kunnen en willen, dan met de wijzen meegaan, 

uit Jeruzalem… naar Bethlehem!    

  

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer. 


