
Preek Mattheus 2:1-12 

Schriftlezingen: Jesaja 60:1-6, Mattheus 2:1-12 

Gemeente van Jezus Christus, 

 
Ons menselijk leven bestaat voor een groot deel uit het maken van keuzes. Dat begint al met de 
kleine dingen: de kleding die je aantrekt, het voedsel dat je eet. Zo geven we ons leven vorm. Je kunt 
vaak niet twee dingen tegelijk, je moet a  of b kiezen. Vaak zijn die keuzes niet zo moeilijk en hangt er 
ook niet veel van af. In veel dagelijkse dingen is het vaak om het even of je optie 1 of optie 2 kiest. 
Bijvoorbeeld wanneer je welke taak voor school of werk uitvoert. In plannen van je agenda, voor een 
deel. Maar er zijn ook momenten dat je voor een kruispunt staat in je leven. Je kunt niet anders dan 
een keuze maken en die keuze heeft grote gevolgen. Je moet nu eenmaal een opleiding kiezen na de 
middelbare school. Er zijn ook dingen waarvan we misschien niet zo snel zien dat ze een belangrijke 
keuze inhouden. Bijvoorbeeld welke keuzes je maakt in het eten van vlees. Door de hoeveelheid en 
welk vlees je eet heb je invloed op de aarde, het klimaat, dierenleed. Bewustwording is daarom heel 
belangrijk.   
 
We hebben pasgeleden kerst gevierd. Jezus is geboren – we hebben het gevierd. En nu is de vraag: 
wat doen we met die verhalen, die liederen? Stoppen we ze weer in de kast tot volgend jaar? Of 
leiden ze tot verandering. Maken we een keuze? Leiden dergelijke verhalen eigenlijk tot verandering? 
Dat is volgens mij wel de intentie van die verhalen. Vaak is er terecht kritiek geweest op christelijke 
liefdadigheidsacties rondom kerst. Want zodra de kerst voorbij is, is het weer klaar met de acties en 
worden dezelfde mensen die geholpen werden, weer vergeten. Dan lijkt het alsof de acties alleen 
werden gedaan om de mensen die ze deden een goed gevoel en een gerust geweten te geven.  
 
Leiden de verhalen van kerst – de verhalen van het evangelie- tot verandering in uw leven? Misschien 
zit u al uw hele leven in de kerk. Heeft het wat gebracht? Heeft het evangelie uw leven beïnvloed, 
veranderd? Of bent u er toch een beetje aan gewend geraakt om elke zondag het evangelie te horen 
en een preek over datzelfde evangelie. En daarna weer over tot de orde van de dag. Of toch niet?  
 
Vandaag lazen we het verhaal van de wijzen uit het Oosten. Zij zoeken de pasgeboren koning van de 
Joden. En als er een koning was geboren in die tijd was dat zeer belangwekkend. Dat kon zomaar een 
grote verandering inhouden. En een nieuwe vorst vraagt om een reactie, je kunt niet aan de zijlijn 
blijven. Vandaag wil ik eens met u kijken naar de verschillende reacties op de geboorte van Jezus, de 
koning der Joden.  
 
[Koning der Joden. Mattheus gebruikt die titel heel bewust hier, dat is niet zomaar een titel. Voor de 
rest van zijn evangelie gebruikt Mattheus die titel voor Jezus bijna niet, behalve, aan het slot. 
Wanneer? Als Jezus daar staat met de doornenkroon op zijn hoofd en die mantel om zijn schouders, 
wanneer hij wordt gegeseld en bespot. Het is de titel die hangt als een aanklacht tegen hem boven 
zijn kruis: Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Bewust roept Mattheus dat hier al op. Wij 
denken misschien dat Jezus’  lijden alleen plaatsvond aan het einde van zijn leven. Maar Jezus’ lijden 
begon meteen met zijn komst op aarde. Vanaf  dag 1. Hij droeg heel zijn leven lang de zonde en het 
lijden van de wereld.] 
 
Wat zijn de reacties op die koning? 
 
Herodes 
Eerst is daar koning Herodes. Hij was koning over Israël geworden zo rond 37 voor Christus. Israël was 
een relatief korte periode onafhankelijk geweest, na de tijd van de Makkabese verzetsstrijders. Maar 
sinds de Romeinen waren gekomen waren zij eigenlijk de baas. Maar de Romeinen regeerden een 



groot aantal delen van hun rijk door vazalvorsten. Die betaalden dan belasting aan de keizer plus de 
verschuldigde eer, maar hadden wel relatieve zelfstandigheid. In Israël was dat vanaf 37 voor Christus 
Herodes de Grote. Herodes was een sluwe koning, zowel militair en politiek, hij had zich via een lange 
weg naar de top gewerkt. Hij wist ook dat hij de Romeinen nodig had, dus organiseerde hij veel 
eerbetoon aan de Romeinen, onder meer door de keizerstad Caesarea te herbouwen. En door wat 
handige politieke spelletjes had hij dan ook de erkenning van keizer Augustus gekregen.  
 
Onder de regering van Herodes was er relatieve rust en stabiliteit, maar die bestond alleen maar 
vanwege het meedogenloze bewind van Herodes. Hij deinsde er niet voor terug om politieke 
tegenstanders te executeren en vervolgens hun bezittingen in beslag te nemen. Zo creëerde hij ook 
nog eens een politieke elite die hem goed gezind was. En daarnaast had hij gezorgd voor de 
aanwezigheid van Romeinse soldaten in Jeruzalem. Er zijn getuigenissen dat er zelfs Germanen, uit 
Noord-West Europa onder zijn legioenen waren. Herodes was een typische megalomane vorst, die 
zijn macht liet blijken door grote bouwprojecten.  
 
Hij was trouwens niet zo populair onder de Joodse bevolking. Misschien door zijn afstamming, hij was 
een afstammeling van Ezau, een Edomiet. Een tegenstander van Israël. Maar toch waren er ook 
mensen van de hogepriesterlijke elite die gretig met hem samenwerkten, om goede posities te 
verkrijgen. De positie van de hogepriester was trouwens een politieke functie geworden. Voor 
mensen van buitenaf, voor de Romeinse keizer, was Herodes dan ook het toonbeeld van een Joodse 
vorst, die het Jodendom wilde stimuleren. Hij bouwde zelf een grootse Joodse tempel. Het leek dus 
allemaal best wat et zijn. Maar wie even goed keek kon zien dat het helemaal niet zo positief was. 
Mattheus schetst Herodes en zijn nakomelingen als zeer wrede heersers. Als je het naast de idealen 
van de profeten legt dan zie je het contrast met de wereldse, politieke handige regering van Herodes. 
Een regering die soms ook gekenmerkt werd door wreedheid, geweld en paranoia.  
 
Dus wanneer de wijzen bij Herodes komen, dan komen ze in het centrum van de macht. Wie Herodes 
kent weet dat hij niet bij hem moet aankomen met een pasgeboren koning van de Joden, want 
Herodes zelf was immers de enige ware koning der Joden. En dat is dan ook te zien aan zijn reactie. 
Zijn eerste reactie is dat hij schrikt. Hij wordt in verwarring  gebracht. Is er een nieuwe 
troonpretendent? Dat vraagt om ingrijpen! Hoe zal hij het aanpakken? Maar Herodes is bij uitstek 
een vorst van snode plannetjes. Hij heeft vaker met dat bijltje gehakt. En daarom probeert hij de 
wijzen erin te luizen. Hun goedgelovigheid voor zijn eigen karretje te spannen. ‘Ik wil hem ook 
aanbidden’. Maar het vreselijke tegendeel blijkt waar wanneer hij alle kinderen van Betlehem 
ombrengt.  
 
De wereldse machthebbers moeten niet zoveel hebben van de koning der Joden. Het evangelie 
verhoudt zich niet zo goed met wereldse macht. Wanneer die twee teveel met elkaar verbonden 
raken zie je ook altijd dat het schuurt. Jezus’ rijk is niet van deze wereld. En dat is moeilijk wanneer je 
je hele leven toewijdt om het jezelf in deze wereld zo comfortabel mogelijk te maken. Want wereldse 
macht sluit altijd andere mensen uit. Wereldse macht bouwt muren om het eigene te beschermen. 
Terwijl Jezus juist het kind is dat buiten de muren wordt geboren, buiten de hoofdstad van de macht. 
En dat vraagt van ons daarom ook vooortdurende waakzaamheid in hoe we onszelf als kerk en als 
individu positioneren in de maatschappij.  
 
Inwoners van Jeruzalem 
Maar dan zijn er ook nog de inwoners van Jeruzalem. Gelovige Joden van allerlei soort. De religieuze 
en maatschappelijke elite rondom de tempel. Zij zouden toch geraakt moeten zijn door de boodschap 
van de Wijzen uit het Oosten? Zij zouden toch de tekenen moeten zien? Nu was het Jodendom van 
die tijd heel gevarieerd. Er waren groepen die sterk vergriekst waren in hun denken en interpretatie 
van de Thora. Er waren ook groepen die juist de nadruk op religieuze zuiverheid, we kennen een 
dergelijke sekte wat beter uit de Dode Zee rollen die eind jaren ’40 van de vorige eeuw zijn gevonden. 



Zij leefden in afzondering en zagen zichzelf als de ware gelovigen.  
 
De verwachtingen van de Messias liepen daarom ook nogal uiteen. Toch leefde er in de verschillende 
groepen van het Jodendom wel een verwachting dat God eens zou ingrijpen. Dat God het kwade niet 
eindeloos de ruimte zou geven. De profeten hadden daar over verteld. Verschillende groepen 
verwachtten op hun eigen manier de Messias, de Gezalfde die in de Naam van God zou komen, de 
lang beloofde zoon van David. Nu was dat een verwachting die elke Joodse groepering anders 
invulde. Voor de ene groep was dat een politieke Messias, voor de andere groep meer een geestelijke 
leidsman. Maar als het gaat over een pasgeboren koning dan moet dat meteen bij mensen iets 
opgeroepen hebben. Dat sloot meteen aan bij hun verwachtingen. En helemaal omdat het hier 
gepaard gaat met Messiaanse tekenen, waar de profeten aan refereerden: Bileam sprak al over de 
ster die op zou gaan. Een tekst die ook in die tijd al verbonden werd met de verwachting van de 
Messias. De profeten hadden verteld over de heidenvolken die naar Israël zouden komen. Voor 
degene die oplet is het niet te ontkennen.  
 
Maar het wonderlijke van de tekst van Mattheus is dat de reactie van Herodes en de inwoners van 
Jeruzalem in één zin genoemd wordt. Ook zij raken in verwarring. Herodes en de Joden kwamen vaak 
helemaal niet overeen, maar hier vinden ze elkaar. Hier is een monsterverbond, dat we terug zien aan 
het einde van het evangelie. Dat is het aangrijpende, dat Jezus’ eigen tijdgenoten hem niet erkenden, 
in hem niet werkelijk zagen wie hij was. Ook hun reactie is die van schrik en verwarring. Maar dat zou 
natuurlijk nog kunnen. Een initiële verwarring zou toch kunnen overgaan in verlangen, in 
nieuwsgierigheid op zijn minst. Want de vrome geleerden weten het zo te vertellen: de Messias 
wordt geboren in Betlehem. Maar ze sturen niemand mee om even te kijken. Nee, dit kan het niet 
zijn.  
 
Ja, zelfs allerlei religie en vroomheid kan een blokkade zijn om open te staan voor die vreemde koning 
der Joden. Het Godsbeeld van de geleerden die bij Herodes komen is afgesloten, geen openheid voor 
de verrassing. Dat is het gevaar van geloven. Dat je je zekerheid niet zoekt in vertrouwen op God 
maar in de harde logica en waarheid van leerstellingen. En zo wordt geloven vliegen afvangen en 
muggenzifterij. ‘Die gelooft wel goed, maar die niet’. Voor je het weet raakt je Godsbeeld zo gefixeerd 
dat het een afgodsbeeld is geworden. Het evangelie moet ook steeds weer ons beeld van God en 
Jezus openbreken. Daarom hebben we voortdurend Gods Geest nodig.  
 
Maar misschien gaat het nog wel dieper bij de inwoners van Jeruzalem. Ze blijven achter in onwil en 
apathie. Willen ze wel werkelijk een koning die door God is gezonden? Of zijn ze best tevreden met 
hun leven. Gods koninkrijk dat aanbreekt? Maar hun leventje is zo wel prima, onder koning Herodes. 
Zo kan vroomheid ook diepe onwil maskeren. Onwil om Gods leiding in hun leven te accepteren. 
Onwil om hun autonomie op te geven.  Geloven vraagt om moed. Moed om je leven te laten 
veranderen, te laten vernieuwen. De reactie van de inwoners van Jeruzalem laat zien hoe moeilijk dat 
eigenlijk is.  
 
De wijzen uit het Oosten 
En dan zijn er nog de wijzen uit het Oosten, de drie koningen. Of waren het er wel drie? Dat staat 
nergens. Het verhaal heeft later in de legendeliteratuur nogal veel uitbreiding gekregen. De wijzen 
hebben namen gekregen en een herkomst. In de meeste versies zijn het er drie, maar in sommige 
zelfs twaalf. Maar in het evangelie van Mattheus zijn het gewoon enkele anonieme wijzen. Om wat 
voor figuren gaat het eigenlijk? Het gaat om types die we ook tegenkomen in de verhalen van Daniël. 
Het waren waarschijnlijk wijzen en priesters uit Perzië, vaak raadgevers aan het hof van de koning. 
Hun kunsten en kennis bestonden onder meer uit droomuitleg en astrologie. Ze pretendeerden 
toegang te hebben tot geheime kennis die anderen niet bezaten. Wonderlijk trouwens hoe zij via het 
spoor van hun eigen religie tot Christus worden geleid. Soms hoor je dat ook wel eens over moslims 
die Jezus via de Islam op het spoor komen. De wijzen uit het Oosten, dat roept ook de associatie op 



met Bileam, de ziener die door de koning van Moab werd ingehuurd om Israël te vervloeken, maar 
die hen alleen maar kon zegenen. Bileam die al sprak over de ster die zou opgaan.  
 
In elk geval maakt Mattheus duidelijk: het zijn heidenen. Ze hebben helemaal niets te maken met het 
Jodendom. En  dat was voor Joodse groeperingen uit die tijd nogal een dingetje. In alle onderscheid 
binnen het Jodendom van die tijd was er één ding duidelijk en dat was het onderscheid tussen Joden 
en heidenen. Israël was het uitverkoren volk van God en zij hadden duidelijk een streepje voor op de 
volken om hen heen. Mattheus maakt een statement: de eerste getuigen zijn heidenen. Het past bij 
de situatie van de vroege kerk waar ook heidenen werden toegevoegd aan de gemeente van Christus.    
 
Wij zouden die wijzen misschien ook niet zoveel krediet geven. Kun je God wel vinden via andere 
religies? En bovendien doen ze aan allerlei occulte praktijken. Maar uitgerekend zij staan wél open 
voor die koning van de Joden. Alles aan hoe ze reageren getuigt van geloof. Waar blijkt dat uit?  
 
Ten eerste zijn ze gehoorzaam. Eigenlijk ook wonderbaarlijk. Ze zien de ster en ze gaan. Ze stellen 
geen vragen. Ze gaan gewoon omdat ze ergens innerlijk overtuigd zijn. Zo gaat dat met geloof. Je kunt 
het niet verklaren, uitleggen, beargumenteren, maar je gelooft gewoon. Het raakt ergens diep aan je 
menszijn. En vervolgens gaan de wijzen op zoek volgens hun beste aanwijzingen. De zoektocht die 
geloven heet. Ze houden hun blik open, het zou wel eens anders kunnen zijn dan ze dachten. En als ze 
een stadje verder moeten zijn dan doen ze dat gewoon.  En dan aan het slot van het verhaal komen 
ze aan. Verwonderd zien ze de ster boven het huis en wat doen ze? Ze knielen neer voor dat kind. Om 
neer te knielen moet je al je eigen waardigheid en je eer laten varen. Het vraagt om even los te laten 
wat je belangrijk vond. Ze moeten hun vooroordelen laten varen. Hoe kan dit de nieuwe pasgeboren 
koning zijn? Maar zij geloven. Zo simpel is geloven: in gehoorzaamheid aan de roepstem op zoek 
gaan, alles loslaten en je toevertrouwen aan Jezus.  
 
Onze reactie? 
Volgens mij is het met geloven vaak zo dat we ons er niet van bewust zijn dat we een keuze maken, 
terwijl we indirect en impliciet al gekozen hebben door hoe we leven, hoe we handelen. Daarom is 
het goed om eens in de spiegel te kijken, om jezelf die vraag te stellen: Wat is mijn reactie op Jezus? 
Ons antwoord is misschien al snel: Ja, natuurlijk geloof ik, wij zouden zijn als de wijzen. Maar juist de 
personages in het evangelie zijn zo herkenbaar. Zijn er ook niet in ons leven zaken die we liever in 
eigen hand houden? Zaken die we ten diepste belangrijker vinden dan God, geloof en kerk? Laten we 
ons verontrusten door het evangelie of houden we liever van ons comfortabele leventje? Geloof 
vraagt om actie om handelen, maar het is zo gemakkelijk om te blijven zitten, om niets te doen.  
 
Voor de eerste lezers moet het een beschamend verhaal zijn geweest. De eerste getuigen volgens 
Mattheus zijn onwaarschijnlijke gelovigen. Mensen die niet uitblinken in hun vroomheid of kennis van 
de Joodse schriften. Ze erkennen niet de juiste dogma’s en hebben zelfs een andere religie. En toch 
zijn zij het die de koning der Joden aanbidden in Betlehem. Misschien juist omdat ze een open blik 
hebben, de zoektocht aangaan. Staan wij nog open voor de verrassing dat God ook anders kan zijn 
dan we dachten? Misschien moeten we ook voor verrijking af en toe eens kijken naar de mensen van 
wie we op dat vlak weinig verwachten, dat zij ons juist iets leren over God. In de afgelopen eeuw is in 
de zendingstheologie, de missiologie ontdekt dat zending niet alleen maar iets geven is, maar ook iets 
terug ontvangen. En zo mogen we ook als gemeente in de wereld staan. Als getuigen van die vreemde 
koning, de koning der Joden. Die zich zelfs bekend maakt aan volstrekte heidenen. De koning die ook 
onze keuze vraagt, elke dag weer. 
 
Amen.  
 


