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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 8 januari 2023. 

Hoofdlezing: Matteüs 2:1-12. 
Overige lezingen: Jesaja 60:1-6; Efeziërs 2:11-13 en 3:1-3a, 5-6. 

 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

De ‘drie koningen’ die rond het Driekoningenfeest van 6 januari onze aandacht vragen, waren, 

zoals u wellicht zult weten, niet drie in getal en evenmin koningen. In zijn beschrijving van hun 

komst naar het Kind Jezus vermeldt Matteüs dat zij magiërs waren, hetgeen waarschijnlijk het 

best kan worden geïnterpreteerd als astrologen of sterrenwichelaars. Noch over hun koninklijke 

status noch over hun aantal zegt Matteüs ons iets. Zoals de os en de ezel ooit vanuit Jesaja 11 

de kerststal zijn binnengesmokkeld, zo hebben geschenken aanbiedende koningen uit Psalm 72 

en uit Jesaja 60 Matteüs’ astrologen in de loop van de tijd tot koningen gemaakt. De drie 

verschillende kostbare gaven die zij het Kind volgens Matteüs aanboden, goud, wierook en 

mirre, waren voor de volksoverlevering aanleiding om hun aantal te bepalen op drie. 

 

Niet drie koningen dus, maar een onbepaald aantal blijkbaar niet onaanzienlijke magiërs komen 

een nieuwgeboren Joods Koningskind hulde betuigen. Zij komen uit het Oosten, mogelijkerwijs 

Babylon, en maken een verre reis om Hem te aanbidden. Dat gegeven doet verlichte 

westerlingen als wij op het eerste gehoor denken aan literaire fictie, bedoeld om de bijzondere 

betekenis van het nieuwgeboren Kind te accentueren. Maar daarmee tonen we ons slechte 

kenners van de klassieke oudheid, waarin eerbetoon aan een vorst door hoogwaardigheids-

bekleders van verre vaker voorkomt. Een opvallende parallel van het door Matteüs beschreven 

eerbetoon is de door Plinius vermelde komst van de koning van Armenië, Tiridates, en van  

vertegenwoordigers van andere oosterse koninkrijken – nota bene eveneens aangeduid als 

magiërs! – die in 66 na Christus voor de Romeinse keizer Nero verschijnen om hem hun 

gezamenlijke hulde te brengen. 

Nog een trek in ons verhaal die dikwijls als zuiver literaire fictie wordt geduid, is het verschijnen 

van de ster die de magiërs op weg doet gaan naar het Joodse land. Maar ook daarmee moeten 

we voorzichtig zijn. De ooit door de beroemde sterrenkundige Johannes Kepler geuite 

hypothese dat de ster in kwestie een nova zou kunnen zijn, of een conjunctie, een voor het oog 

samenvallen van hemellichamen, die in het jaar 7 voor Christus – Christus’ mogelijke 

geboortejaar – is opgetreden, vindt tot in onze dagen serieuze overweging. Het zou in het laatste 

geval gaan om een conjunctie van de koningsplaneet Jupiter en de planeet Saturnus, die geacht 

werd het westen te representeren, in het sterrenbeeld Vissen, het sterrenbeeld van de laatste 

dagen, zodat de boodschap van het zichtbaar worden van de ster zou zijn: ‘In het westen is de 

Vorst van de laatste dagen geboren’. 

 

Matteüs beschrijft in het door ons gelezen gedeelte de verschijning van een ster en de komst 

van een aantal magiërs naar Betlehem om zijn lezers in ieder geval twee dingen duidelijk te 

maken:  

1. dat het nieuwgeboren Kind de ware Koning der Joden is, en niet de heersende koning, 

Herodes; 

2. dat niet de Joden, voor wie het Kind primair gekomen is, de eersten zijn die Hem erkennen, 

maar heidenen van verre. 

Bij beide punten sta ik een ogenblik met u stil. 

  

 
1 Zie Jes. 1:3. 
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1. Wie is de ware koning der Joden? 

De magiërs gaan op weg naar Jeruzalem. Daar verwachten zij de Vorst te vinden van wie de 

ster hun sprak. Want daar zetelt de eerste koning van vanmorgen, koning Herodes de Grote. Op 

gezag van de Romeinse senaat, waaraan hij verantwoording schuldig is, regeert hij over dat 

deel van de Romeinse provincie Syrië dat Judea heet. Zijn rijk loopt van Damascus tot aan de 

grens met Egypte.  

Terugkijkend kunnen we zeggen dat Herodes een begaafd bestuurder was en een liefhebber van 

cultuur. Hij legde de havenstad Caesarea aan, liet paleizen en monumenten bouwen en 

bevorderde kunsten en wetenschappen. Desalniettemin had hij bij het Joodse volk een slechte 

naam. Niet alleen zijn heidense, Edomitische afkomst speelde hem parten, ook het feit dat hij 

de heilige stad voor het gevoel van velen ontheiligde door de bouw van een renbaan, een theater 

en een amfitheater. Zijn inzet voor de uitbreiding en verfraaiing van de tempel kon de 

verontwaardiging daarover niet goed maken. De zware belastingen die hij het Joodse volk 

oplegde en de bloedige wijze waarop hij ieder verzet onderdrukte, maakten hem bij velen 

gehaat. Zijn achterdocht was groot en evenzeer zijn wreedheid. Uit vrees zijn heerserspositie te 

verliezen doodde hij zijn zwager, enkele van zijn vrouwen en enkele van zijn zonen. 

U begrijpt dat de komst van de magiërs tot déze koning, met hun vraag ‘Waar is de pasgeboren 

koning van de Joden, wiens ster wij hebben gezien?’ op Herodes dezelfde uitwerking heeft als 

een rode lap op een stier. De adrenaline van de achterdocht giert door zijn lijf. Onmiddellijk 

laat hij experts aanrukken die hem kunnen vertellen waar de messiaanse koning geboren zou 

worden. Een college van hooggeplaatste godsdienstige leiders en geleerde theologen citeert de 

koning uit de profeet Micha, de voor ons bekende woorden: ‘En jij, Betlehem […], uit jou zal 

een leider voortkomen die mijn volk Israël weiden zal.’2 

Herodes weet genoeg, en evenzo de magiërs. Betlehem is de plaats waar zij heen moeten. De 

magiërs gaan linea recta, geleid door de ster die zij eerder hadden gezien. Hún intentie is 

oprecht: zij komen eer bewijzen aan koning nummer twee, de nieuwgeboren Koning. Herodes 

wil ook gaan en vraagt daartoe de magiërs hem spoedig van de stand van zaken in Betlehem op 

de hoogte te brengen, maar zíjn intentie is geheel anders: hij zal, geheel passend bij zijn stijl 

van leven en regeren, het koninklijke Kind zo spoedig mogelijk trachten te elimineren, zoals 

we leren uit de kindermoord die bij Matteüs op de aanbidding door de magiërs volgt. 

Twee koningen tekent Matteüs ons. De één regeert in de hoofdstad met wreedheid, en geleid 

door achterdocht. De ander wordt gevonden in een vrij onbetekenend dorp. ‘Koning der Joden’ 

wordt Hij genoemd, eerst in Matteüs 2, en dan opnieuw in Matteüs 27, waar soldaten Hem een 

doornenkroon op het hoofd zetten en de spotgroet aanheffen: ‘Gegroet, Koning der Joden’.3 en 

waar ten slotte een opschrift boven de gekruísigde Jezus meldt: ‘Dit is Jezus, de koning der 

Joden’.4  

De ware Koning die Matteüs ons presenteert, regeert niet bij de gratie van de wreedheid, maar 

gaat eraan ten gronde. Hij is het die, zoals de evangelist ergens schrijft, niet gekomen is om 

zich te láten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.5 Maar zo, 

door de diepte van zijn verzoenend lijden heen, wordt Hij door God verhoogd en kan Hij als 

geen andere koning uiteindelijk de woorden spreken: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel 

en op de aarde.’6 

 

  

 
2 Micha 5:1. 
3 Mat. 27:29. 
4 Mat. 27:37. 
5 Mat. 20:28 
6 Mat. 28:18. 
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2. Wie erkennen Jezus als de ware Koning?  

Dat is het tweede en laatste punt waarbij we vanmorgen bepaald worden. Matteüs 2 stelt ons 

voor het onverwachte gegeven dat het niet diegenen zijn van wie we het zouden verwachten, 

die naar Betlehem afreizen, niet de vrome Joden, niet de godsdienstige leiders en de geleerde 

theologen op wier expertise koning Herodes een beroep heeft gedaan, maar heidense 

sterrenwichelaars. Reeds aan het begin van Matteüs’ evangelie spat deze dissonant van het 

papier. Van meet aan wordt bij Matteüs duidelijk dat de Joodse Messias ook voor niet-Joodse 

gelovigen cruciale betekenis heeft.  

Jazeker, het heil is uit de Joden en is primair voor de Joden, zo lezen we in Matteüs’ evangelie.7 

Maar aan het einde daarvan gaan de deuren naar de heidenvolkeren wijd open, wanneer uit 

Jezus’ mond de woorden klinken: ‘Ga heen, maak alle volken tot mijn leerlingen.’8 De eerste 

bladzij van Matteüs’ evangelie anticipeert op de laatste door heidense magiërs te tekenen als 

degenen die met overgave de Joodse Messias hun hulde komen brengen. 

De schok die Matteüs daarmee bij zijn Joodse lezers teweegbrengt, is dezelfde schok die de 

Jood Paulus ervoer, toen hij, in een onverwachte ontmoeting met de opgestane Jezus, ontdekte 

dat God Jood én heiden beiden rechtvaardig verklaart langs de ene weg van het geloof, op grond 

van de zoendood van de Messias. In Efeziërs 3, dat wij vanmorgen lazen, trilt Paulus’ 

verwondering daarover nog na: ‘Krachtens openbaring is mij het geheimenis bekendgemaakt, 

namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van het komende Koninkrijk, en medeleden 

van de gemeente als het lichaam van de Messias en mededeelgenoten van de heilsbelofte van 

Israëls God.’ 

De heidenen horen erbij. Matteüs getuigt er op zijn wijze van door direct aan het begin van zijn 

evangelie te vermelden hoe niet-Joodse aanzienlijken aan de messiaanse Koning hun eer 

betuigen en hun geschenken aanbieden. 

 

Wij, heidenen, mensen uit de volkeren, krijgen aan het begin van een nieuw jaar dit goede 

nieuws te horen. Wij worden opgeroepen in het voetspoor van de heidense magiërs te treden en 

aan het Kind dat door zijn komst ook voor ons de weg tot God geopend heeft, dankbaar te geven 

wat Hem toekomt. 

Een van ons doet dat vandaag door opnieuw in het midden van de gemeente zijn ja-woord te 

laten klinken en zich te laten herbevestigen in het ambt van diaken. Maar ons eerbetoon en onze 

toewijding kunnen op vele andere wijzen vorm krijgen. Waar het om zal gaan, is dat wij ons, 

met wat wij zijn en wat wij hebben, beschikbaar stellen voor onze nieuwgeboren Heer, en in 

zijn Koninkrijk en zijn gemeente doen wat onze hand vindt om te doen. 

In het bekende Engelse kerstlied ‘In the bleak midwinter’ verwoordde de 19e-eeuwse Christina 

Rosetti het als volgt – ik citeer in vertaling: 

 

Wat kan ’k Hem geven, arm als ik ben? 

Ach, was ik  een herder, ik bracht Hem een lam. 

Was ik een der wijzen, ik gaf Hem mijn deel. 

Toch geef ik wat ’k kan geven: mijn hart geheel. 

 

Amen. 

 

 
7 Vgl. Mat. 10:5v; 15:24vv. 
8 Mat. 28:19. 


