
Meditatie
Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt,
bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. (Mattheüs 2:8)

Ook voor die wijzen uit het Oosten zal het niet echt een plezierreisje geweest zijn, die
reis door de woestijn. Dagenlang trokken ze door de warme woestijn. Overal stof en 
zand. Dat doe je niet zomaar, dan moet je reis wel echt een doel hebben. Dan moet 
het wel ergens over gaan.

Voor de meeste woestijnreizigers was dat de handel. Zij trokken als bedoeïen door 
de woestijn, van stad tot stad, om hun koopwaar aan de man te brengen. Ze hadden 
geen vaste verblijfplaats, woonden in tenten. Reizen was een vast deel van hun 
leven.

De wijzen zullen er maar weinig anders uit gezien hebben. Ze leken bedoeïenen, die 
Jeruzalem aandeden op hun handelsreis. Daarom kijken de mensen ook niet echt 
vreemd op wanneer deze mannen bestoft en bezweet Jeruzalem binnentrekken. Het 
zal wel meer van hetzelfde zijn. Ze gaan dan ook het gesprek niet aan. Ze zullen 
straks wel zien wat ze te bieden hebben. Welke waren ze verkopen.

Maar die mannen spreken hen wel aan, ze zijn geen handelaren, ze zijn op zoek 
naar iemand. Ze zijn op zoek naar een koningskind.

Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het 
oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

De mensen kijken elkaar aan, verbaasd. Een koningskind? Ze weten van niets. 
Niemand kan deze vreemdelingen verder helpen. We lezen niet dat er mensen zijn 
die doorvragen. Die aan de wijzen vragen wat ze dan precies gezien hebben.

Maar onderling werd er wel degelijk over gesproken. Want we lezen dat Jeruzalem in
verwarring was. Die vraag van de wijzen maakt dus wel iets los in Jeruzalem. Maar 
de mensen weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze weten niet wat ze met de 
kerstboodschap aan moeten. Ze durven het niet te geloven dat die Koning van Israël 
geboren is. De Joden waren bang voor de gevolgen. Logisch, want koning Herodes 
had zelfs zijn eigen vrouw en zoon laten doden, omdat hij bang was dat ze zijn troon 
wilden hebben.

En wij? Durft u het te geloven en jij? 

Wij lopen hier in Nederland geen enkel risico. Er staat geen straf op het geloven en 
belijden van de Naam van Jezus. Alleen daarom al is het onbegrijpelijk dat er 
mensen zijn die dit grote wonder zomaar naast zich neerleggen en verder leven alsof
er niets gebeurd is.

Dat doet zelfs Herodes niet. Ook hij is in verwarring. Hij voelt zich bedreigd. Wanneer
er een geboren koning voor de Joden is, dan is zijn positie in gevaar. Dat zou 
weleens het begin van een opstand kunnen zijn. Daarom vraagt Herodes wel door.

Eerst bij de Joodse raad, bij de farizeeërs en Schriftgeleerden. Mannen die de wet en
de profeten kenden. Uit zijn vragen hoor je dat Herodes waarde hecht aan de 



profetieën van het Oude Testament. Hij vraagt niet naar een koning, maar naar de 
Messias, naar de Gezalfde.

Wanneer de Joden de plaats Bethlehem genoemd hebben, weet Herodes genoeg. 
Hij stuurt die Joden naar huis en zorgt ervoor dat hij de wijzen uit het Oosten in het 
geheim te spreken krijgt. Geen Jood mag weten dat hij die vraag naar een geboren 
koning serieus neemt. 

Herodes wil de verwachting van de Joden geen voedingsbodem geven. Maar aan de
andere kant wil hij wel weten wat de wijzen weten. Daarom presenteert hij zich aan 
de wijzen als een nieuwsgierig mens. Hij vraagt belangstellend naar het waarom van 
hun vraag. Hij wil graag weten wanneer alles begonnen is en waarom ze nu juist 
naar Israël zijn gekomen.

De wijzen vertellen alles wat ze weten. Ze zijn waarschijnlijk blij dat er eindelijk 
iemand is die er echt aandacht voor heeft. Dan vertelt Herodes hun wat hij zelf van 
de farizeeërs en Schriftgeleerden heeft gehoord. Namelijk dat de Messias, de 
geboren Koning van de Joden, in Bethlehem geboren zal worden. Hij besluit zijn 
verhaal met de woorden van deze meditatie:

Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt,
bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.

Laten we die woorden serieus nemen, want het is ook voor ons een goed advies. Het
is het waard om daar serieus op in te gaan. Om die Koning te zoeken op de plaats 
die de Heere heeft aangewezen. Toen in Bethlehem, nu in het Woord van God. Daar 
is Hij te vinden, voor iedereen die geloof hecht aan Gods Woord.

Onderzoek dat Woord van God nauwkeurig, dan ontdek je dat Gods beloften en 
profetieën in het leven van de Heere Jezus worden vervuld. Beloften die aan heel 
verschillende mensen gedaan zijn komen samen in het leven van de Heere Jezus en
maken duidelijk dat Hij de beloofde Koning van de Joden is. In die zin is het advies 
van de wrede Herodes de moeite waard. 

En als u het gevonden hebt, ga dan niet snel naar huis om er daar in uw eentje van 
te genieten. Maar vertel het door. Zeg ook anderen dat je die Koning gevonden hebt. 
Laat hun zien dat de Heere God Zijn Woord waar maakt. Dat ook jij die Koning 
gevonden hebt. Luister daarin naar wat de Heere daarover zegt.

Dan geeft Hij de wijzen raad, wanneer het gaat om Herodes. Ze mogen niet naar 
hem terug. Want zijn woorden waren mooi, zijn advies is goed, maar wanneer het 
over hemzelf gaat is het één grote leugen.

Herodes wil niet aanbidden, maar doden. 

Toch is het voor ons een opdracht om te delen wat we in de Heere Jezus vinden. Zo 
is het de eeuwen door gegaan. Daar heeft de Heere gebruik van gemaakt om zo de 
kerk te laten ontstaan. Laat je dan niet weerhouden om wat je gevonden hebt te 
delen met de mensen om je heen. Wanneer gebleken is dat de Heere Jezus 
werkelijk de Messias is, en ook jij gezien hebt dat in Hem profetieën en beloften 
vervuld zijn. Buig dan samen je knieën om Hem te aanbidden.



De woorden van Herodes zijn zo verkeerd nog niet, die moeten we werkelijk serieus 
nemen. Want ook hij werd door de Heere gebruikt als een wegwijzer naar Jezus 
Christus. Om ons zover te brengen dat wij de wijzen zouden volgen, vanuit het 
verlangen om die pasgeboren Koning van de Joden te vinden.

Kom, laten we dan met hen op weg gaan om Hem te vinden over Wie de profeten 
gesproken hebben. Om de Heere Jezus te vinden, de Messias, onze Zaligmaker. 

Om wanneer we Hem gevonden hebben, de Naam van onze God te loven en te 
prijzen.

Amen
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