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Matteüs 2 : 11 

Eer voor de Koning der wereld  

Lezen: Lukas 2 : 1 - 7 

Matteüs 2 : 1 - 12  

Tekst:   Matteüs 2 : 11 

Zingen: Liedboek 138 :1 - 4 

Zingen: Projectlied couplet 5 

Zingen:  God zal met ons zijn(na kindermoment) 

Zingen:  Een kind is ons geboren (Sela; na de 1e lezing) 

Zingen: In het licht (Sela; na de 2e lezing) 

Zingen: Gezang 35 : 1 – 7 

Zingen:  Liedboek 135 : 1 en 2 

Zingen: Liedboek 135 : 3 en Gezang 50 (Ere zij God) 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Heel veel Jezussen 

Er was eens een jongetje, die tegen zijn moeder zei: “Er is maar 

één Sinterklaas, hè, maar er zijn een heleboel Jezussen”. 

Moeder keek hem verbaasd aan, en vroeg: “Hoe bedoel je 
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dat?” “Nou, zei het jongetje, er wordt toch elk jaar weer een 

Jezus geboren”. Hoe kwam hij daar nou op? Door de grote 

mensen. Veel mensen doen in de maand december of er op 

kerstfeest een baby geboren wordt. Sinterklaas is oud, wordt 

elk jaar ouder, maar Jezus wordt elk jaar opnieuw geboren, er 

komt steeds een Jezus bij. Niet zo vreemd dat het jongetje dit 

had bedacht. Onze manier van vieren en vertellen kan kinderen 

op verkeerde gedachten brengen. Daarom zeg ik het maar een 

keer ronduit: er is maar één keer in de geschiedenis een Jezus 

geboren. Het was de Jezus die bezoek kreeg van wijze 

mannen. Het staat niet in de Bijbel dat het er drie waren. Het 

kunnen best meer geweest zijn. We weten ook niet welke 

namen die mannen hadden. Die zijn er zo’n 900 jaar later bij 

verzonnen. Het is de vraag of ze op kamelen reisden. We lezen 

niet in de Bijbel, dat het koningen waren. En waar ze vandaan 

kwamen? Uit het oosten. Dat kan Babylonië zijn geweest, maar 

ook China of India.  

Eigenlijk weten we maar heel weinig van die mannen. Ze waren 

op een bepaalde manier wijs. Ze worden magiërs genoemd. 



3 
 

Wat zijn dat voor mannen? In dit geval sterrenkundigen. 

Mannen die veel studie maakten van de sterren aan de hemel. 

Die waren daar, in het oosten, veel beter te zien dan bij ons. De 

lichten aan de hemel waren voor hen belangrijk, omdat er in die 

tijd geen straatverlichting was. In het pikkedonker van de nacht 

lieten ze zich de weg wijzen door de sterren. Sterren waren 

voor veel mensen toen een soort van goden. De sterren 

daarboven hadden invloed op wat hier beneden gebeurde. Als 

er op aarde iets bijzonders gebeurde, dan kon je dat aan de 

sterren zien. Dat dachten de magiërs. Ze haalden hun wijsheid 

uit de sterren. Nu hadden deze mannen iets bijzonders ontdekt. 

Een nieuwe ster. Wat kon dat betekenen? Ze hadden er studie 

van gemaakt. En ze waren het erover eens: er is een nieuwe 

koning geboren, in het land van de Joden.  Hoe ze daarbij 

kwamen? Welke ster het om ging? Daar zijn de geleerden niet 

achter. Ik heb er niet lang over gepuzzeld, het brengt je geen 

stap verder. De Bijbel heeft ons al die dingen niet verteld. Het 

zou de aandacht afleiden van de eigenlijke boodschap. Laten 
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we het daar maar op houden. Anders zouden we net zo in de 

war kunnen raken als dat jongetje. 

 

De wijzen gaan reizen 

De nieuwe ster maakt de wijzen benieuwd. Ze willen weten wat 

er gebeurd is. Ze gaan op reis. Naar het land van de Joden. 

Waar ga je naar toe, als je een nieuwe koning zoekt? Die is 

natuurlijk in een paleis. Dus gaan ze naar Jeruzalem, want in 

die stad staat een koninklijk paleis. Daar aangekomen, stellen 

ze hun vraag: “waar is de koning van de joden, die kortgeleden 

geboren is?” Er is niemand die het weet. Er is ook geen feest. 

De mensen schrikken eerder van die vraag. Net of ze bang zijn. 

En dat is ook zo. Ze zijn bang voor koning Herodes. Als die 

hoort over een nieuwe koning, gaan er gekke dingen gebeuren. 

Hij heeft al zo vaak erge dingen gedaan. Zelfs familieleden 

waren bang voor hem. In Jeruzalem was wel schrik, geen feest. 

Intussen komen de bijbelgeleerden erbij. Zij vertellen over 

Bethlehem, daar wordt de leider van Israël geboren. In dat 

stadje moeten de wijzen maar verder kijken. 
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Ze gaan weer. Niemand uit Jeruzalem gaat mee. Geen mens 

helpt hen om te zoeken of in Bethlehem een koning geboren is. 

Het interesseert ze niet. Zelfs de bijbelgeleerden blijven 

onverschillig. Laat die wijzen het mooi zelf uitzoeken. Maar dat 

hoeft niet. Als ze Jeruzalem uit gaan, is er ineens die ster weer. 

Die wijst hen de weg, waar ze langs moeten gaan. Hij blijft 

staan precies boven het huis waar het kind is. De wijze mannen 

gaan naar binnen en zien het kind bij de moeder. De moeder 

wordt als tweede genoemd, de vader lees je niet van. Het kind 

gaat voorop. Daar draait alles om. Dat kind is heel belangrijk. 

Ze knielen voor hem en eren Hem. Ze aanbidden hem als een 

koning. De koning van de joden. Zo noemen ze Hem. Niet dat 

Hij alleen maar iets betekent voor het joodse volk. Dan waren 

de magiërs wel thuis gebleven. Maar ze voelden: hier zit meer 

achter. Zij voelden zich betrokken. Ze moesten wel op reis naar 

Bethlehem. Dit was een koning die hen aanging, die hun 

aanbidding verdiende. Ze wisten verder niets, dit hadden ze 

van hun ster begrepen: deze koning is er op een of andere 

manier voor hen. Matteüs geeft hier een signaal af: dit kleine 
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kindje is Koning niet alleen van de joden, maar van de wereld.  

Matteüs komt er aan het eind van zijn  boek op terug. Dan 

stuurt Jezus zijn discipelen erop uit. Naar alle volkeren, om ze 

tot volgelingen van Jezus te maken. Hij is de Koning van de 

wereld! Dat hadden ze in Israël niet door. Dit groepje 

vreemdelingen wel. Die hadden door, wat de Schriftgeleerden 

niet aanvoelden. Hoe die magiërs dat wisten? Het was een 

beetje gek, dat sterrenkundigen wisten, wat de joden niet door 

hadden. Deze keer gebruikte de Here God een wijsheid, die we 

normaal niet gebruiken, zelfs verkeerd vinden. Wij weten dat 

sterren geen goden zijn, wij geloven niet dat sterren ons leven 

sturen. Dat doet God. 

De schepper. De baas van de sterren. Hij laat precies die ene 

opvallende ster schijnen. God wijst de weg naar de koning van 

de joden. De koning der wereld. Jezus. Hij zei later: mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit kind wordt de 

Heer van de volkeren, Hij wordt de baas van de sterren aan de 

hemel. Dat was toen dit kind een grote Man is werd. Hij is op 

een wolk naar de hemel gevaren. Daar leeft Hij. Hij zit op de 
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troon. Als de Koning van de wereld. Dáár vandaan komt Hij nog 

één keer terug. Dan zul je wat zien. Hij komt in een schitterend 

licht. De zon en de maan zijn er niet meer, en de sterren zijn 

weg. Hij is de grote Lichtdrager. Daar ging het over in het 

kindermoment. Jezus draagt het licht. Hij is het Licht van de 

wereld. Er komt een dag, dan straalt Hij het mooie licht uit over 

de nieuwe aarde. In dat licht is het leven goed, altijd. Komt, 

laten we Hem aanbidden!  Aanbidden, dat deden de wijzen. 

 

Kerstgeschenken 

Hoe kwamen ze op het idee? Zo deftig was het allemaal niet. 

Jezus en de ouders waren niet meer in een stal, maar in een 

huis. Dat staat in de tekst. Een huis. Niet een paleis. Zijn ouders 

waren arme mensen. Er was niet een rode loper uitgelegd voor 

de wijzen. Het is vast niet een deftige kraamkamer geweest, 

waar de baby lag. Geen voorname knechten en kamermeisjes. 

Je kreeg helemaal niet de gedachte dat ze bij een koningskind 

op visite waren. Toch gaan zij voor dit kind op de knieën! Dit is 

niet een gewoon kind, dit kind is bijzonder, koning! Dat wisten 
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ze. Ze hadden hun geschenken daar speciaal op uitgezocht. 

Dure geschenken, goud, wierook en mirre. We weten niet of het 

veel was, veel goud, wierook en mirre. Wel waren het echte 

geschenken voor een koning.  

Je kunt het kerstgeschenken noemen. Moet je wel even op 

letten. De wijzen geven cadeaus aan de Koning! Dat is anders 

dan de kerstgeschenken die de mensen tegenwoordig aan 

elkaar geven. Dat is niet iets wat de Bijbel ons over kerstfeest 

leert. Een jongetje hier  in de kerk vroeg aan zijn moeder: “gaan 

wij nu ook onder de kerstboom cadeautjes aan elkaar geven?” 

Toen zei zijn moeder: “wat heb je liever? De Here Jezus of 

cadeautjes?” Dat jongetje had toch wel liever de Here Jezus. 

Dat is het mooiste kerstcadeau dat hij kon krijgen. Jezus! Gods 

grote geschenk. De Koning van de wereld.  

Daar ben je blij mee. Je wilt Hem aanbidden. Waar? Waar is Hij 

nu? Niet in een huis in Bethelehem. Of in een deftig paleis in 

een grote stad. Hij is in de hemel. We zien Hem nu niet. 

Misschien merk je ook niet altijd dat Hij Koning is. De 

vreemdelingen uit het oosten konden het ook niet aan Hem 
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zien. Toch gingen zij op de knieën. Ze  gaven hún cadeaus. 

Goud, wierook en mirre. Wat zullen wij geven? Hij is de Koning 

van de wereld. Hij moet een groot geschenk krijgen. Wat zou 

een mooi cadeau zijn? Wat wil jij Hem geven? We kunnen 

samen zingen, bidden, laat merken dat je blij bent met 

Hem…deze dienst is een mooi geschenk. Daar is Hij blij mee. 

Weet je wat ook een mooi is om te geven? Je hart. Dat 

bedoelde die moeder van net. Wat heb je liever…Jezus, of…? 

Precies de goede vraag! Die moeder wil graag dat haar kind 

van de Here Jezus houdt, zijn hart aan Hem geeft. En gelukkig, 

dat jongetje wilde het liefst Jezus. Een mooi antwoord. Hij gaf 

zijn kleine jongenshart aan Hem. Wil jij dat ook? Hoe doe je 

dat? Stel je zelf de vraag van die moeder: wat heb ik liever? 

Jezus of…vul maar in. Kies je voor Hem, hou je het meest van 

Hem? Dan is dát: je hart geven. Een gaaf cadeau! Om weg te 

geven met kerst, en alle andere dagen. Amen. 

Kerstfeest is het feest van lichtjes  
van gezellig samenzijn, 
van muziek en sfeer en smullen  
kip, kalkoen of kerstkonijn. 
‘t Is het feest van kaartjes sturen  
aan de mensen die je kent, 
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om ze zo te laten weten  
dat je ze niet vergeten bent. 
Kerstfeest is het feest van lief zijn  
voor de mensen om je heen 
en als ‘t kan ook voor de mensen  
die gevlucht zijn of alleen. 
Kerstfeest is nog zoveel dingen:  
pakjes, tripjes, noem maar op. 
Maar als dát alleen maar kerst is,  
dan is Kerst een grote flop. 
Kerst is méér dan al die dingen  
die je om je heen kunt zien. 
Kerst is Jezus leren kennen  
voor de eerste keer misschien. 
‘t Is het feest dat God laat weten  
dat Hij zielsveel van je houdt, 
dat Hij graag jouw hart wil vullen  
dat nog leeg is en nog koud. 
Kerstfeest is het feest van Jezus,  
‘t kostbaarste cadeau van God. 
‘t Is het feest van echte liefde  
en dát feest kan niet kapot. 
Als de boom straks is verdwenen  
en de lampjes gaan weer uit, 
dan gaat Kerst met Jezus verder.  
‘t Licht van God gaat nooit meer uit! 
 
Nelly de Wilde (uit: Beslagen ramen)  
 


