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85. Wijze mannen
volgen de ster
In een land ver van Israël staat een groepje
wijze, geleerde mannen bij elkaar. Ze weten
veel over alle sterren in de lucht, maar vandaag is er iets merkwaardigs aan de hand.
‘Hé, kijk daar eens! Zien jullie die ster ook?’
De wijzen kijken omhoog. In de zwarte,
donkere lucht schittert een heldere ster.
‘Inderdaad!’ zeggen ze. ‘Dit is wel een heel
bijzondere, zo één hebben we nog nooit
gezien. Wat betekent dit?’
‘Volgens mij betekent het dat de Koning
van de Joden is geboren’, zegt een van hen.
‘De Koning van de Joden?’ zeggen de anderen. ‘Als dat zo is, dan moeten we op reis.
Dan moeten we die Koning zien te vinden,
zodat we Hem kunnen aanbidden.’
De wijzen gaan op reis. Ze maken een lange tocht, weken zijn ze onderweg. Eindelijk
komen ze Jeruzalem binnen. ‘Waar is het
paleis?’ Iemand wijst hun de weg naar het
paleis van koning Herodes.
‘Waarmee kan ik jullie helpen?’ vraagt Herodes.
‘Wij weten dat de Koning van de Joden geboren is en nu willen we Hem graag aan-
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bidden. Kunt u ons vertellen waar we Hem
kunnen vinden?’
‘Een Koning?’ Herodes fronst zijn wenkbrauwen. ‘Waarom denken jullie dat er hier
een Koning is geboren?’ De mannen vertellen van de bijzondere ster die ze hebben
gezien.
Herodes schrikt. Hij roept alle Joodse priesters en schriftgeleerden bij zich. ‘Mensen,’
zegt hij, ‘jullie kennen Gods woorden. Is het
waar dat jullie volk een Koning verwacht? En
zo ja, waar wordt die Koning dan geboren?’
‘In Bethlehem’, weten de priesters en de
schriftgeleerden. ‘Lang geleden hebben
profeten dat al verteld.’
Als de priesters en de schriftgeleerden weg
zijn, laat Herodes de reizigers terugkomen.
‘Wanneer hebben jullie die ster gezien?’
‘Een paar weken geleden.’
Koning Herodes denkt na. ‘Vreemd. Ik weet
van niks. Maar de Joden zeggen dat hun
Koning in Bethlehem geboren zal worden.
Weet je wat? Ga naar Bethlehem, en als
daar een Koningskind is, vertel het dan aan
mij, dan kan ik Hem ook aanbidden.’
De wijzen reizen verder. De ster wijst hun
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Toen zij de ster zagen, verheugden zij
zich met zeer grote vreugde.
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de weg. Zo komen ze in Bethlehem. Daar
vinden ze Jozef, Maria en hun Kind Jezus.
Blij knielen ze voor Hem neer en ze aanbidden Hem. Ook geven ze dure cadeaus:
goud, lekker ruikende wierook en mirre.
Het wordt avond. De geleerde mannen
gaan slapen. Die nacht spreekt de Heere
tegen hen. Hij zegt: ‘Kijk uit. Ga niet terug
naar het paleis van koning Herodes.’ Langs
een andere weg gaan de wijzen terug naar
hun land.
Herodes loopt onrustig heen en weer in
zijn paleis. Steeds moet hij denken aan die
wijze mannen die een Koning zochten. Zou
er werkelijk een Joodse Koning geboren
zijn? Nee toch? Er is maar één koning, en
dat is hij, Herodes. Andere koningen mogen er niet zijn. Ze moeten weg, daar zal
hij voor zorgen. Daarom moet hij weten
waar dat Kind geboren is. Waarom komen
die reizigers niet terug om het te vertellen?
Herodes is boos. Ze hebben hem vast bedrogen. Hoe langer hij erover nadenkt, hoe
kwader hij wordt. Woest is hij, maar ook
bang. Want wat zal er gebeuren als er een
Koning geboren is Die misschien wel sterker is dan hij? Nee, dat mag niet gebeuren,
die Koning moet verdwijnen, zo snel mogelijk! Herodes roept zijn soldaten. ‘Ga naar
Bethlehem,’ beveelt hij, ’en dood alle jongetjes van nul tot twee jaar.’
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Jozef, Maria en hun Zoon Jezus. Zij weten
nog niets van het verschrikkelijke plan van
koning Herodes.
Opeens wordt Jozef wakker. Wat hoort hij?
Is het Jezus Die huilt? Nee, het is de stem
van een engel van God. ‘Jozef!’ zegt hij, ‘sta
op! Neem Maria mee en het Kind, en vlucht
naar Egypte. Blijf daar totdat ik zal zeggen
dat je weer terug kunt. Blijf hier niet, want
Herodes zoekt het Kind, hij wil Het doden.’
Jozef schrikt. Vlug maakt hij Maria wakker.
Midden in de nacht vluchten ze met z’n
drieën naar Egypte. In dat land is het veilig.
Ze blijven er wonen tot koning Herodes
gestorven is. Dan keren ze terug naar hun
eigen land. Ze gaan wonen in hun huisje
in het kleine dorpje Nazareth. Daar groeit
Jezus op. Hij wordt een peuter, en later een
kleuter. Hij speelt op straat en helpt Zijn vader in de werkplaats. God, Zijn Vader in de
hemel, is elke dag bij Hem met Zijn liefde
en genade.
LvB

Hoe weten de wijzen dat er een Koning geboren is?
Wie zegt dat hij de pasgeboren Koning ook
wil aanbidden? Wil hij dat ook echt?
Koning Herodes laat alle kleine jongetjes in
Bethlehem doden. Welke koning in de Bijbel
bedacht jaren geleden ook zo’n vreselijk
plan? Waarom deden ze dat?

Het wordt nacht. In een huisje in Bethlehem liggen drie mensen te slapen. Het zijn
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