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De Wijzen uit het Oosten 
 
Mattheüs 2 
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning 
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het 
Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met 
hem. 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde 
van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den 
profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, 
wanneer de ster verschenen was; 
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat 
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en 
Datzelve aanbidde. 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten 
gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken 
was. 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, 
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden 
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 
13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, 
zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees 
aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te 
doden. 
14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en 
vertrok naar Egypte; 
15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den 
Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 
16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen 
afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al 
deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de 
wijzen naarstiglijk onderzocht had. 
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Alleen in het Mattheüsevangelie 
 
De Wijzen uit het Oosten. In Mattheüs twee vinden we hun geschiedenis. We komen deze 
geschiedenis alleen tegen in het Mattheüsevangelie. Dat is niet zo verwonderlijk want juist 
het Mattheüsevangelie spreekt over de Koninklijke positie van de Heere Jezus Christus. De 
Wijzen vroegen dan ook ‘waar de Koning van de Joden is geboren’. In bijvoorbeeld het 
Markusevangelie wordt de geboorte van de Heere Jezus niet eens genoemd. Dat komt 
omdat het Markusevangelie de positie van de Heere Jezus als dienstknecht laat zien.  
 
Schrift met Schrift vergelijken 
 
Waarom staat er in elk van de vier Evangeliën wat anders over de geboorte en afstamming 
van de Heere? Het Woord is pas zeer vast, als je Schrift met Schrift gaat vergelijken. Je kunt 
er niet zomaar iets uitlichten, en daar een Waarheid bij maken. Er bestaan niet voor niets 
vier Evangeliën; op die manier worden we gedwongen om ze naast elkaar te leggen om een 
compleet beeld te krijgen. De Harmonie van de Evangeliën. Dit zouden we bij élke studie 
doen; zoveel mogelijk Schriftplaatsen vinden die elkaar overlappen en/of ondersteunen. Dit 
alles met de insteek dat de héle Bijbel over de Heere Jezus Christus gaat, en niet over ons. 
Wij zouden ons bij alle gebeurtenissen afvragen wat dit ons leert over de Heere Jezus 
Christus. 
 
De vier Evangeliën 
 
Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, eigenschap, aspect van de Heere; 
De Leeuw           ; De Koning              ; Koningschap                               =   Mattheus 
De Os                  ; De Dienstknecht   ; Knecht des Heeren                    =   Markus 
De Mens            ;  De Mens                ; Zoon des mensen                       =   Lukas 
De Adelaar         ; De Zoon van God  ;Hemelse Positie, Hogepriester =   Johannes  
 
Ook in de kleuren van de Tabernakel vind je hetzelfde principe terug; 
Blauw =  Koningschap, hemelsblauw 
Purper =  Middelaar, rood en blauw  
Rood   =  Mens zijn, Adam betekent ‘rood’ 
Wit      =  Priesterschap, reinheid       
 
Waren het wel drie Wijzen? 
 
De beschrijving van de Wijzen uit het Oosten, is een geschiedenis die letterlijk gebeurd is. De 
Bijbel meldt het ons. Er is na die tijd wel het één en ander bij verzonnen. Zo wordt er gezegd 
dat er drie Wijzen waren, maar dit wordt niet vermeld in de geschiedenis. Waarschijnlijk 
omdat er drie geschenken worden genoemd, gaat men ervan uit dat het drie personen zijn 
geweest. Maar dit vinden we dus niet terug. Op oude illustraties van boeken vinden we ook 
wel twee of vijf Wijzen.  
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De namen van de Wijzen worden niet vermeld in de Bijbel 
 
Later heeft men ook de namen erbij verzonnen, Deze komen uit de negende eeuw. Caspar 
Melchior en Balthazar staan vanaf die eeuw in de encyclopedieën. Volgens Middeleeuwse 
commentaren vertegenwoordigen de drie Wijzen de drie Bijbelse mensenrassen; de 
Semieten, de Chamieten en de Jafetieten. Caspar is in de kunstwerken dan de zwarte man, 
die de donkere mensenrassen vertegenwoordigt. Dit is er allemaal bijverzonnen, want het 
staat niet in de Bijbel. Men probeert dit soms te verdedigen met Jesaja zestig. Daarin worden 
wierook, en mirre, en koningen genoemd. Maar dat stuk uit Jesaja gaat profetisch echter 
over ‘de duizend jaren’ die nog komen moeten (zie ook de studie ‘De 1.000 jaren uit 
Openbaring 20) 
 
Jesaja 60 
3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 
4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen 
van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 
5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want 
de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 
6 Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit 
Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen 
lof des HEEREN boodschappen. 
 
De wijzen gingen niet terug naar Herodes 
 
Lukas 2 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
 
De Heere Jezus was al geboren in Bethlehem, toen de wijzen uit het Oosten kwamen. Er was 
in de herberg geen plaats voor Jozef en Maria, zij kwamen terecht in een stal. Het bleek later 
dat ook in het huis van Israël, en het huis van Juda, geen plaats was voor de Heere Jezus. 
Jozef en Maria kwamen uit het huis van David, en daarom moesten zij zich laten inschrijven 
in Bethlehem, in Judea. Toen de Wijzen niet terugkwamen om Herodus te berichten, gaf 
deze de opdracht om rondom Bethlehem alle kinderen onder de twee jaar te doden. 
 
Waar is de geboren Koning der Joden? 
 
Mattheüs 2 
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning 
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het 
Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
 
De Wijzen kwamen uit het Oosten. ‘Wijzen’ is de vertaling van het Griekse woord ‘machos’ 
wat ‘magistraten’ betekent (hoogwaardigheidsbekleders, oftewel bestuurders). Deze Wijzen 
geloofden dat er een Messias zou komen. Zij geloofden dat de Koning der Joden geboren 
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was. Zij werden blijkbaar gedreven van de Geest van God. Daarom kwamen deze Wijzen 
naar Jeruzalem. Daar zou de Troon van de Koning komen. Zij hebben de sterren bestudeerd, 
en wisten dat er een Schepper was van Hemel en aarde. Ook in de sterren is namelijk heel 
Gods Werk te zien. (de weg van de maagd naar de Leeuw. Het kindeke uit de Maag geboren 
zal de Leeuw van Juda worden) Er is een ster geweest uit het sterrenbeeld Maagd, die heel 
helder scheen, en deze Wijzen wisten daarvan. Zij gingen op reis om de geboren Koning eer 
te geven. 
 
Psalm 147 
4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. 
5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. 
 
Psalm 19 
2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 
3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont 
wetenschap. 
4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. 
5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij 
heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. 
 
Oosten 
 

Oosten  =   mdq  = Qedem = Oorsprong; Van ouds.  

Deze Wijzen uit het Oosten, hebben in het Oosten Zijn ster gezien. In de Bijbel spreekt het 
Oosten van de oorsprong. De Levende God is de Oorsprong, en het Begin van alle dingen.. 
Rechts is de oorsprong en het Oosten. Het Oosten waar de zon, het Licht opkomt. 
Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse. 
Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven.  
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan.  
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.  
 
Het Joodse Volk wist van geen Koning 
 
Mattheüs 2 
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met 
hem. 
 
Koning Herodus werd ontroerd. Dat betekent hier niet dat het hem iets deed in positieve zin. 
Hier betekent het, ‘onthutst en in verwarring gebracht’, in de negatieve zin. Werd de 
Messias verwacht? Geloofde men in de Komst van een Koning? In Jeruzalem wist niemand 
iets af van ‘een geboren Koning’. Ja, een klein gelovig overblijfsel, maar het Volk als zodanig 
wist nergens van. Simeon verwachtte wél de ‘Vertroosting van Israël’. En ook Anna 
verwachtte verlossing voor Israël in Jeruzalem. De gelovige herders werd het persoonlijk 
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meegedeeld om naar de kribbe te gaan. De Wijzen hadden een teken gezien. Maar er was 
geen grote menigte die de Heere verwachtte. Het Volk wist nergens van. 
 
Lukas 2 
25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was 
rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was 
op hem. 
26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood 
niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. 
-- 
36 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser; deze was 
tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar 
maagdom af. 
37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den 
tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. 
38 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak 
van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 
 
De Leeuw van Juda 
 
Jeruzalem verwachtte de geboorte van het Kind niet, en later verwachtte zij de Koning ook 
niet. De Heere Jezus weende over het ongelovige Jeruzalem. ‘Ik heb jullie dikwijls bijeen 
willen vergaderen, en beschermen, maar jullie wilden mij niet. Daarom zal er nu eerst een 
oordeel over het ongelovige Joodse Volk komen. Jullie zullen mij niet meer zien totdat jullie 
Mijn Naam aanroepen’. Pas in Zijn Wederkomst zal dit daadwerkelijk gebeuren. De Belofte 
van ‘het Kind dat geboren zou worden, bestemd om de Koning van de Joden te zijn’, is 
vervuld, maar het Volk aanvaardde Hem niet. Bij het laatste sterrenbeeld, de Leeuw, blijkt 
Wie de Leeuw, de Koning, van Juda is. Dan zal men Hem aanvaarden. God heeft het gezet in 
de sterrenbeelden aan de Hemel, en we kunnen het terugvinden in de Bijbel. (zie ook de 
studies ‘Typologie in de natuur’)  
 
Lukas 19 
14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat 
deze over ons koning zij. 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen 
haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam 
des Heeren! 
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Waar zal de Christus geboren worden? 
 
Mattheüs 2 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde 
van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den 
profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
 
De Wijzen vragen aan Herodus waar de geboren Koning is. Hoewel Herodus ongelovig is, 
weet hij wel aan wie hij dat vragen moet. Hij roept de priesters en Schriftgeleerden bij elkaar 
om aan hen te vragen of zij weten waar de Christus, de Messias, geboren zal worden. 
Herodus weet dus wélke Koning de Wijzen bedoelen! De Wijzen vragen om de ‘geboren 
Koning’, maar Herodus vraagt aan de Schriftgeleerden waar de Christus geboren zal worden. 
De Schriftgeleerden konden uit de Schriften citeren dat dat in Bethlehem, in Juda zou zijn.  
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 
 
Bethlehem 
 
Bethlehem =  Broodhuis, huis van Brood/Strijd 
                     =  Stad Davids   (44 keer Jeruzalem; En 2 keer Bethlehem (1Sam.2:6; Luk.2:4) 

                     =  mjl  tyb   =     Bajith Lechem   

                         Mjl  = Lechem = Brood 

                          jlm  = Malach =  Zout 

                          mlj   = Cholem =  Droom 

                          lmj   = Chamal =  Sparen (iemands leven)       

                          =  Stad Davids   (44 keer is Jeruzalem de stad Davids)         
                          =  De Heere Jezus Christus is het Brood des Levens, dat uit de Hemel is 
                              nedergedaald   (Joh.6:35,48)  
De ster 
 
Mattheüs 2 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den 
tijd, wanneer de ster verschenen was; 
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat 
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en 
Datzelve aanbidde. 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het 
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het 
Kindeken was. 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
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In het oude Testament wordt door een ontrouwe profeet al geprofeteerd over de ster. De 
profeet werd ingehuurd om Israël te vervloeken, toen zij nog op reis was in de woestijn. 
Maar deze profeet mocht van de Heere geen negatieve woorden uitspreken over het Volk. 
Hij moest daarentegen zegeningen uitspreken over Israël. In de vierde zegening spreekt 
Bileam over ‘de Ster Die zal komen’. Dit is dezelfde ster die de Wijzen zagen oplichten.  
 
De Ster en de Scepter  
 
Numeri 24 
17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. (het duurt dus 
nog even voordat deze komt) Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter 
(Koningsstaf) uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de 
kinderen van Seth verstoren. (vijandige volkeren) 
 
Deze profetie, van de ontrouwe profeet Bileam, geeft de belofte dat ‘de Christus zal 
voortkomen uit Jakob, Hij zal als een Ster opkomen’. Tegelijkertijd is deze Ster een Scepter 
die voortkomen zal uit Israël. Zoals je kunt lezen, zit er een onderbreking tussen de Ster, en 
de Scepter. De Ster komt uit Jakob, de Scepter komt uit Israël. Jakob moet nog een Israël 
worden voordat de Ster een Koning zal worden. Een Koning over Israël. Dat gebeurt als hij de 
strijd met God gehad heeft. Nu toegepast op het Volk; wanneer wordt het ongelovige Joodse 
Volk een Israël? Dat gebeurt pas na de zeventigste Jaarweek, na de Verdrukking. Dan zal het 
Joodse Volk de Naam van de Heere aanroepen, en het Volk zal wedergeboren worden. Dan 
wordt het Joodse Volk weer het Volk Israël. Dan zal het Volk Israël samen met Christus 
Koning heersen op aarde. De Scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo (Christus) komt. (zie 
studie ‘Kerstmis; Wat is de afkomst van de Messias?’) 
 
Twee jaar 
 
Mattheüs 2 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den 
tijd, wanneer de ster verschenen was; 
 
Er zou een ster voortgaan uit Jakob, en de Wijzen hadden die ster gezien. De Wijzen gingen 
een lange reis maken. De ster achterna. Voordat zij bij het Kind Jezus aankwamen, waren er 
twee jaren verstreken. De ster heeft vooraf de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd.  
Nu was het Kindeken geboren, en de Wijzen waren daar. Pas in Zijn Wederkomst wordt dit 
Kindeke als Koning aanvaard. Dan zullen alle vijandige volkeren (Moabieten, kinderen van 
Seth) aan Hem onderworpen zijn. Hoe kwamen de Wijzen aan deze wetenschap? Dat moet, 
ongetwijfeld, van Daniël geweest zijn.  
 
Mattheüs 2 
16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en 
enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en 
in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij 
van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. 
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Daniël 
 
Daniël was een man uit het Joodse Volk, die in Babel, en ook in het Perzische rijk invloed 
had. Hij werd door God bóven alle wereldse, en occulte wijsheid gezet. Deze Daniël heeft 
ongetwijfeld dingen meegedeeld. Kan niet anders. Daarom kwamen een stel ‘wereldse 
Wijzen’, die tóch in de Komst van de Messias geloofden, het Kindeke aanbidden. Deze ster 
was geprofeteerd. 
 
Daniël 1 
17 Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken, en wijsheid; 
maar Daniël gaf Hij verstand in allerlei gezichten en dromen.(visioenen) 
18 Ten einde nu der dagen, waarvan de koning gezegd had, dat men hen zou inbrengen, zo 
bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar, 
19 En de koning sprak met hen; doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniël, 
Hananja, Misael en Azarja; en zij stonden voor het aangezicht des konings. 
20 En in alle zaken van verstandige wijsheid, die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 
tienmaal boven al de tovenaars en sterrekijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren. 
21 En Daniël bleef tot het eerste jaar van den koning Kores toe. 
 
Waar zou de Christus geboren worden? 
 
Mattheüs 2 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde 
van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den 
profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
 
2 Samuël 7 
16 Doch uw huis (van David) zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw 
aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 
 
De Schriftgeleerden haalden hun kennis uit de Oudtestamentische Geschriften. God had 
David beloofd dat Zaad uit hem voor eeuwig op zijn troon zou zitten. Over het hoofd van 
David, werd over de Heere Jezus Christus gesproken. Want Wie anders zou voor eeuwig 
kunnen leven en regeren? (zie ook de studie; ‘Wat is de afkomst van de Messias?’) De 
Belofte over het Zaad van David was ook bij de Schriftgeleerden bekend. Zij wisten precies 
wáár de Gezalfde, uit het Huis van David, geboren zou worden. Dit staat namelijk in het 
eerste vers van Micha vijf. Daar staat ook nog bij dat de Oorsprong van die Heerser veel 
eerder is dan die van David. Of de Schriftgeleerden dit ook geloofden, of op de juiste manier 
interpreteerden, is weer een ander verhaal!  
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Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! (Bethlehem was de stad van David. Daar werd hij geroepen en 
gezalfd) zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die 
een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen (Wiens Oorsprong) zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid.(Hij wordt geboren uit David, maar Zijn Oorsprong is veel eerder dan 
die van David. Dit kan maar op Eén van toepassing zijn. Op Christus!!) 
 
Zoon van David en Zoon van God 

 

Het kind dat geboren werd in Bethlehem, is niet alleen de Zoon van David, maar ook de Zoon 
van God. De Opgestane Heere, op Wie de Troonsrechten van het Huis van David, voor 
eeuwig zouden rusten. Daarom wordt er in Micha gezegd; ‘Die Heerser is al heel lang 
geleden geweest. Maar Hij is Mens geworden, en de Heerschappij zal op Zijn Schouders 
rusten. Voor altijd’. Een Kind is ons geboren, en een Zoon is ons gegeven. Dat pasgeboren 
Kind zal later tot Zoon gesteld worden. Gesteld tot Erfgenaam van alles. Met Eer en 
Heerlijkheid gekroond door de Vader.  
 

Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst;(Deze Namen worden het Kind pas gegeven in Zijn Opstanding) 
 
De ster ging hen voor  
 
Mattheüs 2 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het 
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het 
Kindeken was. 
 
Dit Kind uit Bethlehem zou Koning worden. De Wijzen wisten dit al. Dat dit Kind uit de 
Maagd geboren, zal leiden tot de Leeuw, de Koning. De Wijzen kwamen Hem nú al 
aanbidden. Jeruzalem ligt ongeveer twaalf kilometer ten zuiden van Bethlehem. Dus zóver 
hoefden de Wijzen niet meer, toen ze bij Herodus aankwamen. Herodus vertelde hen dat zij 
naar Bethlehem moesten. ‘En of ze het hem even kwamen vertellen als zij het Kind 
gevonden hadden’. De Wijzen hadden een wegwijzer; Zijn ster die zij al volgden vanaf het 
Oosten. ‘De ster ging hen voor’, staat in de Bijbel. Of dit astronomisch nu kan of niet, doet er 
voor gelovigen niet toe. Het is gewoon gebeurd. Wij onderwerpen ons aan Zijn Woord.  
 
Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen 
 
De geboorte van de Heere Jezus vindt feitelijk zijn vervulling in Zijn Wederkomst. Precies 
zoals in Numeri staat. Eerst de ster, daarna de scepter. Het Joodse Volk heeft de Heere Jezus 
Christus tweemaal verworpen. Eén keer vóór Zijn dood, en één keer ná Zijn Opstanding. 
Momenteel neemt Hij ‘een Volk voor Zijn Naam uit de Heidenen’, de Gemeente. In Zijn 
Wederkomst zal Hij ‘de vervallen hut van David weder oprichten’. (zie ook de studie ‘De 
Gemeente als tempel’) Er zou een Koninkrijk op aarde komen, maar dat is nu een verborgen 
Hemels Koninkrijk, met een Hemels Volk, de Gemeente.  
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Onderbreking 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 
2 Daarom zal Hij henlieden (= Juda) overgeven (verstrooien), tot den tijd toe, dat zij, die 
baren zal, gebaard hebbe (dit gaat niet over de geboorte van de Heere Jezus); dan zullen de 
overigen Zijner broederen (broederen van Juda) zich bekeren met de kinderen Israëls. 
3 En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des 
HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen (Hij zal alle stammen van Israël terugbrengen in Zijn 
Land) , want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.(de duizend jaren; het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde) 
4 En Deze zal Vrede zijn (Hij is dan de Vredevorst over Israël en de rest van de aarde. Voor 
óns is Hij nú al de Vredevorst) ; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze 
paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de 
mensen. 
 
De profetie van Micha is ook maar ten dele vervuld. De Christus is geboren, maar Hij is nog 
geen Heerser in Israël. Dat staat dus nog te gebeuren. Vanaf vers twee kunnen we dat lezen. 
Er zit een lange tijd tussen de geboorte van de Heere Jezus, en het moment dat Hij Heerser 
wordt. Juda, de twee-stammen, zal in die tussentijd verstrooid worden. Maar zij die daarna 
leven; (de broederen van Juda) zullen zich bekeren. Daarna zal het gelovig overblijfsel van 
héél Israël zich bekeren. Als Juda ‘gebaard’ heeft, oftewel wedergeboren is, dan zullen alle 
twaalf Stammen van Israël zich bekeren. Dit gebeurt allemaal in Zijn Wederkomst. Christus 
zal dan alle stammen van Israël terugbrengen naar Zijn Land Israël. Dan zal Hij staan, en met 
de Kracht van God zal Hij over de hele aarde heersen.  
 
Typologie 
 
Mattheüs 2 
16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en 
enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en 
in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij 
van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. 
 
In Zijn eerste Komst, had Christus Koning kunnen worden over Israël, maar Zijn Volk wilde 
Hem niet. Er is een onderbreking, want pas in Zijn tweede Komst zal Hij de scepter zwaaien, 
zal Hij Koning Zijn. Vanaf het moment dat de Ster gezien was, gingen er 2 jaren voorbij 
vóórdat de Wijzen bij het Kind Jezus aankwamen, en Hem konden aanbidden. Die twee jaren 
verwijzen naar die onderbreking! Dat alle kinderen onder de twee jaren gedood werden, 
heeft ook een typologische betekenis. Het is een beeld van het feit dat er 2.000 jaar zit 
tussen de geboorte van de Heerser, en het moment dat Hij heersen zal over heel Israël. De 
tijd daartussen is het Joodse Volk ongelovig, en dus dood voor God. Pas ná 2.000 jaar zal het 
Joodse Volk het Volk Israël worden. Na wedergeboorte. Dan zullen alle stammen van Israël 
terugverzameld worden in Zijn Land.  
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Jeremia 31 
15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; 
Rachel (zij staat hier typologisch voor héél Israël. Haar ene zoon Jozef staat voor het 10 
stammenrijk, en Benjamin werd gerekend bij Juda, het 2 stammenrijk) weent over haar 
kinderen (haar zonen); zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet 
zijn.(typologisch gaat dit over de kindermoord van Herodus) (Rachel is overigens gestorven 
in Bethlehem!!) 
16 Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen;(huil niet meer, 
zegt de Heere) want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des 
vijands land wederkomen. 
17 En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen 
wederkomen tot hun landpale.(Mattheüs 2; die binnen Bethlehem, en in al deszelfs 
landpalen waren) (Uw kinderen, alle stammen van Israël zullen verzameld worden in het 
land Israël) 
 
2 dagen, 2 jaren, 2.000 jaren (op de derde dag) 
 
Hosea 6 
1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons 
genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. 
2 Hij zal ons (het Joodse Volk) na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons 
doen verrijzen (het Volk zal wedergeboren worden), en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.  
        
In de Bijbel kunnen 2 jaren ook de aanduiding zijn van 2 dagen, of 2.000 jaren. Ná twee 
dagen, op de derde dag, zal Israël tot leven komen. De Opstanding, en Wedergeboorte, van 
de Heere Jezus Christus was ook op de derde dag. Er zit 2.000 jaren tussen het moment van 
de verwerping van de Heere Jezus Christus, en straks de wedergeboorte van het gelovig 
overblijfsel van Israël. In de dagen van Zijn Wederkomst, komt er dus weer een gelovig 
overblijfsel van Israël. Zij zullen teruggebracht worden tot het land. De Heere Jezus Christus 
Koning, zal hun ongeloof en ongerechtigheid vergeven.  
 
Jeremia 31 
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb (het Oude Verbond der Wet), 
ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond 
zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;(Zijn Volk was Hem 
ontrouw) 
33 Maar dit is het verbond (het Nieuwe Verbond der Genade), dat Ik na die dagen met het 
huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal 
die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.(ná 
de 70e Jaarweek; ná de wedergeboorte van het Joodse Volk) 
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 
grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner 
zonden niet meer gedenken. 
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De Wijzen komen niet in de stal, maar in een huis 
 
Mattheüs 2 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, 
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden 
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 
 
De Wijzen verheugden zich met zeer grote vreugde toen de ster bleef staan. In vers elf 
komen de Wijzen aan in het huis waar de Heere Jezus was. In de Bijbel staat niet dat de 
Wijzen in een stal terecht kwamen. Toch is het aannemelijk dat de Heere Jezus in een stal 
geboren is, want er staat in Lukas twee dat Hij werd gewikkeld in doeken, en in een kribbe 
werd gelegd. En een kribbe is een voederbak. Conclusie; de Wijzen kwamen het Kindeke niet 
aanbidden in de stal, maar er was wat tijd overheen gegaan. 
 
De volgorde 
 
- De geboorte van de Heere Jezus.  
- Voordat er acht dagen voorbij zijn, zijn de herders geweest.  
- Het Kind wordt besneden op de achtste dag.  
- Ze zijn, na de besnijdenis, nog tot zéker veertig dagen gebleven in Bethlehem.  
- Ze zijn nog in Jeruzalem geweest om het Kindeke de Heere voor te stellen en het offer te   
  brengen. 
- Toen ze alles gedaan hadden, wat er naar de Wet te doen was, gingen zij weer terug naar 
  Galilea, naar Nazareth. 
 
De Wijzen namen drie geschenken mee 
 
Maria, Jozef en het Kindeke Jezus zijn dus niet al die tijd in de stal gebleven. Ten tijde van de 
geboorte, was er geen plaats in de herberg. Het was vol. Maar dat is niet al die tijd zo 
gebleven. De Wijzen zijn dus later gekomen. In een huis. Stel je voor; grote kerels vol van 
(Goddelijke) wijsheid, vallen in aanbidding neer voor een Baby. Nu is iedere baby 
beminnelijk, maar dit Kindeke was uit God voortgekomen. De Wijzen wisten dat dít Kind 
bestemd was om Koning der Joden te worden. Zelfs Koning van de hele wereld! Daarom 
namen de Wijzen geschenken mee. Goud, Wierook, en Mirre. Daarom wordt er ook gezegd 
dat er drie Wijzen waren. Maar twee Wijzen kunnen toch ook drie geschenken bij zich 
hebben? En tien Wijzen kunnen ook drie geschenken hebben! En waarom juist deze 
geschenken? Nou,  omdat ze een betekenis hebben. Een typologische betekenis. 
 
Mattheüs 2 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, 
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
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Goud 
 
Goud staat in de Bijbel voor Koningschap en Heerschappij. We komen in Zijn Woord tegen; 
gouden ketenen, gouden kronen, en een gouden scepter. Deze hebben met heerschappij te 
maken. Het Kind zou Koning worden. Maar wel pas in Zijn Opstanding, want vanaf toen kon 
Hij eeuwig op de Troon zitten. Hij had immers pas na Zijn dood eeuwig Leven. 
 

Goud       =  Zahab        =  bhz      =   14 = type van eeuwige, onvergankelijk dingen. 

                                                                        eeuwig Koningschap 

                                                                14 = dwd  = David = Gods Geliefde Zoon  

 
Wierook 
 
Wierook staat in de Bijbel voor (Hoge-) Priesterschap en aanbidding. Wierook heeft te 
maken met priesters. Wierook was een bestanddeel van de zalf, die gebruikt werd voor het 
reukwerk, voor het reukofferaltaar. Om God te aanbidden. Dat mochten alleen de priesters 
doen. Een gouden wierookvat, verbindt Koningschap met Priesterschap. Het gouden altaar, 
was het reukofferaltaar. Kon de Heere Jezus als Mens Priester zijn? Nee, want Hij kwam niet 
uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Pas sinds Zijn Opstanding is Hij 
Hogepriester. Hogepriester naar de ordening van Melchisédek. Hogepriester tot in 
eeuwigheid.  
 
Openbaring 8 
3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; 
(hier is het Koningschap verbonden met het Priesterschap)en hem werd veel reukwerks 
gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat 
voor den troon is. 
4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels 
voor God. 
 

Wierook  =   Lebonah  =   hnwbl 

                       Bl  = leb     =   hart 

                   nbl   =  laban  = wit, zuiver, rein 

                                                 nb l  =  la ben = tot zoon 

                = Aanbidding:  op grond van een door de Heere gereinigd hart, en een door Hem     
                   gereinigd geweten. En straks door Hem gesteld worden tot zoon. 
                = Voorbidding : naar het voorbeeld van onze Hogepriester.         
 
Mirre 
 
Johannes 19 
38 En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze 
der Joden (hij kwam er niet echt openlijk voor uit) ), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam 
van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus 
weg.(van het kruis) 
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39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een 
mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts. 
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, 
gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. 
 

Mirre     =  Mar        =  rm     =  welriekende balsem = soort vereeuwigen, maar na: 

                                                 =  bitterheid en lijden  
 
Na het sterven van de Heere Jezus op Golgotha, kwam Nicodemus met een mengsel van 
Mirre en Aloë. Aloë heeft met eeuwig leven te maken, het heeft een genezende werking. 
Van deze plant worden allerlei medicijnen gemaakt. En ook Mirre heeft te maken met dat 
wat ‘bederf en dood tegengaat’, dus eeuwig leven. Vereeuwigen, maar ná bitterheid en 
lijden. Dit is eigenlijk een plaatje van dood en Opstanding. Mirre is lijden, of oordeel, van het 
Woord van God (Oude Verbond) over de zondaar; werking van Wet. En Wie is gestorven om 
de Wet te vervullen? Juist, de Heere Jezus!  
 
Handelingen 26 
23 Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden 
zijnde, een licht zou verkondigen dezen volke, en den heidenen. 
 
Moest de Christus eerst niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid in te gaan? 
 
De drie geschenken die de Wijzen meenamen, spreken dus van het lijden en sterven, en van 
Zijn Opstanding, en Zijn Koning- en Priesterschap. In Zijn Opstanding is Hij Eersteling van een 
Nieuwe Schepping. Bij het Eerstgeboorterecht horen de functies van Koning en 
Priesterschap. De Wijzen erkennen met de geschenken de Heere Jezus Christus, als de 
Gezalfde des Heeren, en Vorst des Levens. En dit wordt uitgebeeld in de geschenken. Goud, 
Wierook, Mirre. Koningschap, Priesterschap, en Eerstgeboorterecht. De geschenken beelden 
precies de weg uit die de Heere Jezus zou gaan. Van kruis naar Kroon. Door een Goddelijke 
openbaring, door een droom, zijn de Wijzen zijn niet meer teruggegaan naar Herodus. Zij zijn 
teruggekeerd naar hun land. 
 
Wij zouden leven tot Eer van God 
 
De Wijzen zijn gekomen om het Kind te aanbidden Wij, als gelovigen, doen precies hetzelfde. 
Wij zijn als gelovigen gesteld om te leven tot Eer van onze God. In Zijn dood en Opstanding 
zijn wij bekwaam gemaakt om Hem te dienen. Wij zouden onze lichamen stellen tot een God 
welbehagelijk offer. Hij heeft ons immers duur gekocht. Wij zijn Zijn bezit. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
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1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Lukas 4 
8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij 
zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. 
 
DankUwel 
 
Johannes 4 
22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit 
de Joden. 
23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in 
geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. 
 
Wij kunnen de Heere aanbidden, want wij hebben de Geest van God ontvangen. Wij kunnen 
Hem het beste aanbidden door ons hele leven aan Hem toe te wijden. In woord en in daad. 
Wij kunnen, net als de Wijzen, de Heere dienen en groot maken. Wilt U ons daarin 
bekrachtigen Heere?! Want U bent het waard. U hebt de zonden van de wereld 
weggenomen, en bent inmiddels gezeten aan de Rechterhand van God, in de Hemel. Wij 
danken U dat wij, in Christus, diezelfde positie hebben gekregen. Nu al. Wij danken U voor 
deze Barmhartige Genade. Wij danken U dat wij straks, in Uw Wederkomst, als Uw Lichaam, 
met U mogen zijn. Mogen we op deze manier denken aan het Kerstfeest. Aan het Kind dat in 
de wereld kwam, en straks als Koning terug zal komen.          
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
                                        
                                                    
 
 
                                                                 Amen. 


