
  
 
 

 

Mattheüs 2:2 
 

…en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.  
 
Wat wordt Kerst 2012 voor u? Kunt u zich vinden in de uiting van de wijzen uit 
het Oosten zoals deze in het gekozen tekstdeel naar voren komt? Het toont aan 
dat deze wijzen de wezenlijke betekenis van Kerst hebben begrepen. Het gaat 
om dé Koning, die hulde en aanbidding waard is!  
 
De komst van deze wijzen uit het Oosten zorgde niet alleen voor de nodige 
beroering in Jeruzalem, maar ook aan het hof van koning Herodes. Het leidde 
zelfs tot ontsteltenis, zegt Mattheüs (vers 3). Nog voor Herodes met de wijzen 
contact zocht, vermoedde hij al de reden van hun komst en werd dat de 
aanleiding voor hem om in allerijl een vergadering samen te roepen van ‘al de 
overpriesters en schriftgeleerden van het volk’ (vers 4). Het gerucht dat de 
wijzen op grond van een merkwaardig natuurverschijnsel (een bijzondere ster) 
een koning zochten, deed Herodes veronderstellen - hoe opmerkelijk - dat het 
moest gaan om de Christus. En wie konden hem beter uitsluitsel geven dan de 
geestelijken van die tijd. Zij vertelden op zijn vraag waar de Christus geboren 
zou worden, dat het om Betlehem moest gaan (vers 5 en 6). Herodes deelde dit 
de in het geheim bij zich geroepen wijzen mee, aangevend dat hij graag van 
hen hoorde of de informatie klopte, want dan zou ook hij hulde willen bewijzen. 
 
Beroering in het Oosten, ontsteltenis in Jeruzalem en aan het hof. Hoe 
verschillend is de reactie van de betrokken partijen van toen. De wijzen hadden 
geen notie om wie het ging, behalve dat het wel om een bijzonder iemand 
moest gaan, een koning. Zij gaan op weg om te zoeken, en… vinden en buigen 
en brengen hulde. Herodes die direct door had dat het wel eens om de Christus 
kon gaan en bevestiging zocht bij de geestelijken en naar aanleiding van de 
ontvangen informatie (net als Jeruzalem en de kerk van toen) alleen al van 
daaruit had kunnen weten hoe bijzonder een en ander was, zegt te willen gaan, 
maar gaat niet… nee, wil die Koning straks niet de beloofde hulde brengen, 
maar… doden (Matth. 2:13 e.v.). En Jeruzalem en de geestelijken van het volk? 
Zij eren met de lippen, kunnen de Schriften dromen, weten zelfs de 
geboorteplek te wijzen, maar volgen ruim dertig jaar later Herodes na, met 
meer succes dan hij en spijkeren de Koning weg! 
 
Twee reacties die de met kerst geboren Koning tot op vandaag nog steeds 
losmaakt: eren of…uit het leven wegbannen – Ik er aan of… Hij er aan.  
 
Er zijn tot op deze dag heel wat zoekers, en heel veel daarvan hebben zich 
gericht op, of richten zich op het Oosten. Maar daar werden 2012 jaar geleden 
zoekers wijzen toen ze inzagen dat het niet in het Oosten te vinden was, maar 
enkel in en bij de toen geboren Koning, Jezus Christus in Betlehem. En de 
machthebbers en geestelijken vandaag? Ze weten dat Hij de Koning der 
Koningen is en de Here der Heerscharen en dat in deze tijd alles wijst op zijn 
wederkomst en… ze veinzen Hem te willen eren, maar... vervolgen straks 
diegenen waaruit Hij geboren is en diegenen die Hem belijden tot in het leven 
van alle dag…’t Is dichterbij dat moment dan je denkt. Kerst 2012 roept op om 
te bezinnen: wil ik aanbidden, hulde bewijzen? 
 
  
 
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


