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VERHAAL  

 

Het gebeurde toen Herodes namens de Romeinen de koning was van de provincie Judea. In die 

provincie lag Bethlehem en daar was Jezus net geboren.  

 

Magiërs uit het Oosten, ook wel koningen of wijzen genoemd, hebben een ster gezien en gaan op pad. 

Ze maken een lange reis. Als ze onderweg langs het marktplein in Jeruzalem komen, vragen ze: ‘Waar 

kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Wij hebben gelezen over zijn geboorte en zijn 

ster gevolgd. Nu willen wij hem de eer geven die hij verdient.’ Op het marktplein staan ook enkele 

slaven van koning Herodes. Zij zeggen: ‘Een pasgeboren koning? Laten we teruggaan naar het paleis 

want de koning zal dit graag willen horen.’ 

 

‘Wat vertellen jullie me nu!’, roept Herodes. Opeens zit hij recht op zijn troon en zijn ogen worden zo 

groot als mandarijnen. ‘Een nieuwe koning geboren? Zit ik hier niet prima op mijn plek? De Romeinen 

hebben mij toch aangewezen om hier koning te zijn?’ Herodes staat op en begint driftig te ijsberen 

door het paleis. Hij mompelt: ‘Jeruzalem en ik zijn heel erg geschrokken. Jeruzalem en ik moeten 

weten waar die nieuwe baby geboren is. Dat probleem moeten wij zo snel mogelijk uit de wereld 

helpen.’  

 

Diezelfde avond staan alle wijze wetenschappers in de grote zaal van het paleis bij elkaar, vooral de 

priesters en de geleerden die veel boeken lezen. Eén van hen zegt:  ‘Sire, ik heb alle boeken van de 

profeten gelezen en ik geloof dat ik de juiste voorspellingen heb gevonden. Ik lees u voor wat hier staat: 

Bethlehem in de provincie Judea. Je bent een belangrijke stad! Want bij jullie wordt een leider 

geboren, die herder zal zijn van heel Israël.’ Herodes fronste zijn voorhoofd en bromde: ‘Een leider. 

Een herder. Geboren in Bethlehem. Heren, bedankt. Ik weet voldoende.’ Herodes loopt van de zaal 

naar de kleine ontvangstkamer. Daar zitten de magiërs uit het Oosten. Ze waren uitgenodigd op het 

paleis. Ze genieten van heerlijke gerechten die voor hen waren neergezet.  

 

Herodes zegt: ‘Bedankt voor uw komst, wijze magiërs. U bent zeer kundig in het lezen van de sterren. 

Vertelt u mij eens op welke tijd die bijzondere ster precies verschenen is?’ De magiërs waren wel wat 

verbaasd over deze vraag maar vertelden enthousiast over hun reis naar de nieuwe koning. De slaven 

zorgen dat het hen aan niets ontbreekt. Als het tijd wordt om afscheid te nemen, zegt Herodes met een 

overdreven vriendelijke toon tegen de magiërs: ‘Magiërs, u bent welkom om in mijn land uitvoerig 

onderzoek te doen. Zodra u het kind gevonden hebt, komt u het aan mij vertellen. Dan kan ook ik het 

gaan huldigen.’  

 

De magiërs vertrekken uit het paleis. Het is een heldere nacht. De laatste wolken lossen zich op en de 

ster die ze zo goed bestudeerd hebben, wijst hen de weg. De ster lijkt steeds groter te worden en 

dichterbij te komen en de magiërs worden steeds enthousiaster. Ze kijken zo veel naar de lucht, dat ze 

bijna tegen een stal aanbotsen. ‘Hier is het!’, roepen ze enthousiast. ‘Zo groot hebben we deze ster nog 

nooit gezien!’ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo vinden de magiërs het pasgeboren kind, in de armen van zijn moeder Maria. Ze pakken hun 

geschenken uit hun tassen en geven ze aan het kind. Nooit eerder vielen ze zo gelukkig in slaap als op 

die avond. Ze dromen over de reis, over het paleis in Jeruzalem en koning Herodes. Ze dromden over 

de slaven die zo goed voor hen zorgden.  

 

De volgende morgen zegt een van de magiërs; ‘Ik heb toch zo’n vreemde droom gehad. Het begon met 

ons bezoek aan de koning Herodes maar ineens stond er een engel die zei; ‘Vertrouw het niet’. Herodes 

heeft slechte plannen. Hij wil de pasgeboren koning doden. En daarna was de engel weer verdwenen. 

Het zit me niet lekker”. De andere twee magiërs kijken elkaar verbaasd aan en ze beginnen tegelijk te 

praten. Ook zij hebben dezelfde droom gehad.  

 

De volgende dag vertrekken ze via een andere route naar huis, zodat ze die Herodes nooit meer hoeven 

te zien. 

 

 


