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VERHAAL  

 

 

Jezus is geboren in het dorpje Bethlehem, in het deel van het land dat men Juda noemt. Koning 

Herodes is daar de baas.  

Drie wijze mannen uit het oosten zijn op zoek naar Jezus. Ze studeren veel in de oude boeken. Daar 

hebben ze gelezen over de nieuwe koning die wordt verwacht. En ook dat er dan iets heel bijzonders zal 

gebeuren. Ze hebben een grote stralende ster gezien en ze geloven dat dit het teken is. Er is een nieuwe 

koning geboren. Ze besluiten om zelf te gaan kijken. 

 

Ze nemen natuurlijk cadeaus mee. Het moeten koninklijke cadeaus zijn. Ze nemen goud, mirre en 

wierook mee. Ze volgen de ster. De ster brengt hen naar het westen, het lijkt wel in de richting van 

Jeruzalem. Daar gaan ze naar toe. Daar woont een koning, Herodes.  

 

Aangekomen in Jeruzalem verwachten ze dat Herodes zal weten waar de nieuwe koning geboren zal 

zijn en daarom gaan ze eerst bij hem langs om het te vragen.  

 

Herodes schrikt! Hij weet van niets. Een nieuwe koning maar dat kan niet! Herodes roept snel alle 

hogepriesters en geleerden, mannen die de heilige boeken kennen, uit heel Jeruzalem bij hem in het 

paleis. De Hogepriesters en geleerden zijn hele slimme mannen en hij vraagt hen:’ Waar zou dit 

koningskind dat Jezus wordt genoemd geboren kunnen zijn?’ 

De geleerde mannen vertellen Herodes dat een profeet lang geleden had gezegd dat er een leider zou 

komen voor het volk van Israël. Dit alles zou in Bethlehem een dorpje in Juda gaan gebeuren. 

Dan bedenkt Herodes een plan. Hij besluit de wijzen uit het oosten voor zijn karretje te spannen.  Hij 

zegt: “Als jullie nu eens op onderzoek uitgaan en als jullie het kindje hebben gevonden, laat het dan 

aan mij weten. Dan kan ik ook op bezoek gaan om het kind te eren en een cadeau te brengen”.   

 

De wijzen gaan op weg.  De ster die zij thuis al hebben gezien, staat er nog steeds en wijst hen de weg 

naar de plek waar het kindje geboren is.  Zij gaan naar binnen en worden heel erg blij als ze het kindje 

op de schoot van zijn moeder zien. Ze knielen voor Jezus neer en halen hun cadeaus tevoorschijn:  

wierook, mirre en goud.  

 

Die nacht dromen de wijzen dat ze niet meer naar Herodes moeten terugkeren. Dat zou niet goed 

aflopen voor het kindje. Ze gaan dus via een andere weg terug naar hun land.  

 
 


