
 
 

 

 

 

 

 

DE DRIE KONINGEN  

  
In een land hier ver vandaan, in het Oosten, leefden drie wijze mannen. Op een nacht stond er een 
prachtige ster aan de hemel. De drie wijzen zagen de ster en zeiden verbaasd: “Kijk daar eens! Waar 
komt die heldere ster vandaan?” 
“Het is een teken!”, zei één van hen. “Laten we uitzoeken wat de ster te betekenen heeft”, zei een ander. 
De wijze mannen begonnen te lezen in oude boeken. Ze lazen de boeken dagenlang. Eén van de wijzen 
zei: ”De ster betekent dat er een nieuwe koning is geboren. We moeten hem gaan zoeken.”  
”Maar hoe gaan we hem vinden”, vroeg de ander. “De ster zal ons leiden.” 
De wijzen pakten hun spullen bij elkaar, haalden de kamelen en gingen op reis. Ze hadden prachtige 
cadeaus meegenomen voor de nieuwe koning. ’s Nachts reden de wijzen achter de ster aan. Overdag 
was het te warm om te reizen dus rustten zij uit. 
 
Na dagenlang op reis te zijn geweest kwamen ze eindelijk aan in de hoofdstad Jeruzalem. Ze reden 
naar het paleis van koning Herodes. “Waar is de pasgeboren koning?”, vroegen ze. “We hebben zijn 
ster gezien en hebben die gevolgd naar hier. We willen hem graag bezoeken.” Het nieuws over de 
nieuwe koning vond koning Herodes helemaal niet leuk. Hij wist niets van een nieuwe koning. 
Herodes was de koning. Wat zal er met mij gebeuren als er een nieuwe koning is, dacht hij benauwd. 
De wijzen verlieten het paleis van koning Herodes en gingen verder op zoek. Overal waar ze kwamen 
vroegen ze naar de pasgeboren koning. Iedereen sprak erover, maar niemand wist waar hij was. 
Koning Herodes was boos en ongerust. Hij liet alle hogepriesters en leiders van het volk naar zijn 
paleis komen. “Ik heb gehoord dat er een nieuwe koning is geboren. Waar is hij?” zei de koning boos. 
De leiders fluisterden zacht met elkaar. Toen zei één van hen: “In Judea, in Bethlehem.” Koning 
Herodes stuurden de mannen weg en dacht diep na over wat hij nu moest doen. 
 
De drie wijzen hadden ook gehoord dat ze naar Bethlehem moesten om de nieuwe koning te vinden. 
De ster stond nog steeds aan de hemel en wees hen de weg. De ster stopte boven een huis. “We zijn 
er!”, riepen de wijzen blij. Ze klopten op de deur en gingen zacht naar binnen. In het huis zagen ze een 
man en een vrouw. Het waren Jozef en Maria. Tussen hen in lag een baby genaamd Jezus. De wijzen 
knielden neer naast Jezus en vertelden Jozef en Maria waarom zij waren gekomen. Ze gaven het kindje 
drie cadeaus: goud, wierook en een zalf genaamd mirre. Maria nam de geschenken aan en bedankte de 
wijzen. Toen was het tijd om afscheid te nemen. De wijzen stonden op en liepen zachtjes de deur uit. 
 
De wijzen besloten terug te gaan naar koning Herodes om hem te vertellen dat zij de nieuwe koning 
hadden gevonden. Het was een lange reis terug naar Jeruzalem. De nacht viel en de wijzen besloten te 
rusten tot de morgen kwam. 
Die nacht sliepen de wijzen onder een prachtige sterrenhemel. De volgende morgen zei één van hen: 
“Ik heb zo’n vreemde droom gehad. Er kwam een engel die mij vertelde dat wij niet naar koning 
Herodes moesten gaan. Als de koning zou weten waar de nieuwe koning was, dan zou de koning hem 
vermoorden.”  
”Dat heb ik ook gedroomd”, zei een ander. De wijzen besloten om niet langs koning Herodes in 
Jeruzalem te gaan, maar via een andere weg terug naar hun eigen land. 

 


