
Meditatie

Een teken als bewijs van waarheid!

Rondom de geboorte van de Heere Jezus wemelt het van de tekenen. Zacharias verliest zijn stem 
omdat hij Gabriël niet op zijn woord gelooft. Voor Maria is de zwangerschap van Elizabet een teken. 
Net als het opspringen van het kindje in de buik van Elizabet wanneer de groet van Maria klinkt. De 
wijzen hebben de ster van de Koning van de Joden al in Babylonië zien verschijnen, op of rond het 
moment dat Maria zwanger werd van de Heilige Geest. Ze zagen het als een teken om op weg te 
gaan. En als laatste kregen ook de herders in de velden van Bethlehem een teken van echtheid.

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe 
(Lukas 2:12).

Eenvoudige tekens van echtheid, die ook niet iedereen opgevallen zijn. Het is zoals het watermerk 
van een bankbiljet. Ze zijn er wel en ze bewaren ons voor vervalsingen, maar je ziet ze niet direct.

Zo is het ook met die tekenen in de geschiedenis van de Heere Jezus. Dat is het watermerk van het 
werk van de Heere God. Ze zijn er en wie ze wil zien, ziet ze. Wie niet wil, leeft eraan voorbij. En dat 
gebeurt nog. 

Er zijn mensen zoals de herders. Hun werd verteld wat het teken van echtheid was, en zij bedachten 
zich geen moment. Ze gingen op weg. Zonder bedenkingen, nieuwsgierig en verlangend. Verlangen 
naar dat wonder, naar dat bijzondere Kind Dat door God als Zaligmaker was aangewezen. Christus de
Heere, de Gezalfde! Ze lieten alles achter en gingen op weg, op zoek naar dat Kind. Ze moesten dat 
Kind vinden, wilden zien wat die engelen hun gezegd hadden. Zo gaat dat bij de doeners.

De denkers hadden meer tijd nodig. Zoals we bij de wijzen uit het Oosten zien. Ook zij kregen een 
teken van de Heere God, een licht aan de hemel. Een nieuwe, onbekende ster die hen aan het 
denken zette. Ze hebben de boeken erop nageslagen. Waarschijnlijk ook de boeken van Mozes. Daar 
lazen zij een profetie van Bileam, waarin de Heere speciaal voor de heidenvolken liet profeteren: 

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen (Num. 24:17).

Een Koning zou geboren worden, in Israël. Daarom gaan zij naar de hoofdstad, Jeruzalem. Maar ze 
hebben zich vergist. Hebben onderweg waarschijnlijk niet goed op dat teken van de Heere gelet. Er is 
in Jeruzalem geen koningskind geboren. Daar vragen ze rond en worden zo zelf tot een teken voor 
Israël.

Herodes laat hen roepen en hecht geloof aan hun woorden. Hij vraagt het na bij de Schriftgeleerden 
en de Farizeeën. Die weten immers precies hoe het zit. Zij kennen de weg, weten de spraak.

In Bethlehem, daar wordt Hij geboren!

Er is bij hen geen twijfel, maar ze blijven waar ze zijn. Ze gaan zelf geen polshoogte nemen in 
Bethlehem. Ze waakten niet langer bij de beloften van God en hadden kennelijk geen verwachting 
meer.

Herodes trekt zijn eigen plan. Hij vertelt de wijzen wat hij weet en maakt hun wijs dat hij het Kind ook 
wil aanbidden. Zijn echte plan is anders. Hij wil van dat teken van Gods ontferming af.

De wijzen gaan direct op pad en zien tot hun verbazing opnieuw de ster. God Zelf wijst hun de weg. 
Ze hoeven niet langer te zoeken, ze mogen volgen. Ze volgen het teken, de aanwijzing die God hun 
geeft en vinden zo hun weg naar Jezus. Zij komen met geschenken en aanbidding en ze bewezen dat
Kind koninklijke eer.

En wij? We hebben zakken vol aanwijzingen van de Heere God, aanwijzingen om Jezus te vinden. 
Profetieën en aanwijzingen uit het Oude en Nieuwe Testament, maar ook de Bijbeluitleg die in onze 
dagen overal voorhanden is. Die zondag aan zondag tot ons komt in de verkondiging. En waar heeft 
dat ons gebracht? Hebben we die boodschap begrepen?



Dan zijn we met de herders en de wijzen op pad gegaan. Op zoek naar de Heere Jezus, om Hem te 
aanbidden. Wat de echte reden was om op weg te gaan weten we niet zo precies. Dat kan ook per 
persoon verschillen. Nieuwsgierigheid, verlangen, de last van de zonden. Maar wat we wel weten, wat
zichtbaar wordt, is de vrucht.

Het aanbidden van het Kind in Bethlehem en het doorvertellen van wat je gehoord en gezien hebt. En 
dat is best bijzonder. Die wereldvreemde herders, die vaak het contact met mensen vermijden, 
vertellen het aan wie het maar wil horen. De wijzen uit het Oosten aanbidden Jezus en gehoorzamen 
de opdracht van de Heere God om tegenover Herodes te zwijgen.

De Joden zijn gebleven waar ze waren. Ze hadden er geen verwachting van. Waren diepgeworteld op 
hun plaats in Jeruzalem, in de godsdienstige wereld. Herodes hechtte in Jeruzalem als enige waarde 
aan de woorden van de wijzen. Hij ging op pad, om de verwachting in de kiem te smoren. Want Jezus 
was voor hem een bedreiging.

We zien rondom de geboorte van de Heere Jezus drie reacties:

- Aanbidding en verkondiging

- Niet weten wat je ermee aan moet en het dus negeren

- En met geweld proberen om de vervulling van Gods beloften tegen te staan…

Christus is geboren, Gods beloften zijn in Hem vervuld. En wat is nu uw reactie?
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