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Mattheüs 2: 1-12 

 
Waar ga je heen? 
 
 

Vertelling 4–7 jaar: Bijzonder bezoek  
 
Koning Herodes is een trotse koning. Hij vindt het fijn om de baas te zijn. Elke ochtend staat hij in zijn 
pyjama voor de spiegel. Hij zet zijn kroon op en maakt een diepe buiging voor zichzelf. 
‘Goedemorgen koning’, zegt hij tegen zijn spiegelbeeld. Hij laat zijn bedienden een kopje thee maken 
en allemaal klusjes doen. Ook klusjes die helemaal niet nodig zijn. ‘Want ik ben de koning, de enige 
echte’, zegt hij dan. Koning Herodes zit op zijn troon. Een van de bedienden komt de kamer binnen. 
‘Uw geachte hoogheid’, zegt hij. ‘Excuus dat ik u zomaar stoor. Maar er is bezoek voor u.’ Koning 
Herodes fronst zijn voorhoofd. Dat is gek, denkt hij. Ik heb niemand opdracht gegeven om bij mij op 
bezoek te komen. Wie zou dat zijn? De deuren gaan open. De bezoekers komen binnen. Ze dragen 
bijzondere kleren in mooie kleuren. De koning kijkt eens goed. Nee, die komen niet van hier. Deze 
mannen komen van ver. ‘Wat komt u doen?’ bromt koning Herodes. De mannen buigen hun hoofd. 
‘Wij zijn op zoek naar de koning’, zeggen ze. Koning Herodes lacht. Hij zet zijn kroon wat rechter op 
zijn hoofd. ‘Nou, dan hoeven jullie niet langer te zoeken. Ik ben de koning, de enige echte!’ De 
mannen schudden hun hoofd. ‘We zoeken de nieuwe koning’, zeggen ze. ‘De ster heeft ons verteld 
dat de koning net geboren is.’ Koning Herodes schrikt. Nog een koning? Een nieuwe koning? ‘Wel 
verdraaid’, roept hij boos. ‘En waar is die nieuwe koning dan wel?’ Koning Herodes roept al zijn wijze 
dienaars bij elkaar. ‘Ik heb een klusje voor jullie’, zegt hij. ‘Zoek die zogenaamde, nieuwe koning!’ De 
dienaren kijken in alle boeken. ‘Hier staat geschreven dat er een koning in Betlehem geboren zal 
worden’, zegt een dienaar. ‘Aha’, zegt koning Herodes. ‘Bingo!’ Hij rent snel terug naar zijn 
bezoekers. ‘Jullie moeten in Betlehem zoeken’, zegt hij. ‘Ga maar zoeken totdat je die nieuwe koning 
vindt. En vertel dan aan mij waar hij is. Dan kan ik die nieuwe koning ook bezoeken en hem eens een 
lesje leren… euh… ik bedoel, een cadeautje geven!’ De bezoekers gaan op weg naar Betlehem. Ze 
vinden koning Jezus en brengen hem cadeaus. Ze knielen voor hem neer. Daarna gaan ze weer weg. 
Maar niet naar koning Herodes. Ze gaan hem niet vertellen waar hij de nieuwe koning kan vinden. Ze 
kijken wel uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vertelling jaar 8–12: Een bijzonder bericht  
 
Het is heel vroeg in de morgen. Het is nog donker. In Jeruzalem is het stil. Iedereen lijkt nog te 
slapen. Net buiten de stad is het minder stil. Daar klinken voetstappen. En een zacht gerinkel van 
potjes en glazen die tegen elkaar tikken. Daar zijn de schaduwen te zien van vreemde bezoekers. Ze 
gaan de stad Jeruzalem binnen. Ze lopen rechtstreeks door naar het paleis van koning Herodes. Deze 
bezoekers zijn magiërs. Ze worden ook wel wijzen genoemd. Deze wijzen lezen de sterren. Die nacht 
hebben ze een heel bijzondere ster zien blinken aan de lucht. ‘Dit is een koningsster’, zeiden ze tegen 
elkaar. ‘Er is een koning geboren!’ Deze ster heeft ze de weg gewezen. Ze hebben hun spullen gepakt 
en zijn die weggegaan. Nu zijn ze in Jeruzalem. ‘Als iemand weet waar die pasgeboren koning is, dan 
is het de koning zelf wel’, zeggen ze tegen elkaar. In alle vroegte kloppen ze op de deuren van het 
paleis. De knechten van de koning begrijpen dat dit een belangrijk bezoek is. Ze haasten zich naar 
koning Herodes. En koning Herodes maakt zich haastig klaar. ‘Geachte koning’, zeggen de wijzen. Ze 
lopen naar de koning toe en maken een diepe buiging. ‘Wij zoeken het koningskind. In de sterren 
hebben we gelezen dat hij pasgeboren is. U weet daar vast meer over.’ De wijzen buigen zo diep, dat 
ze de verschrikte blik van koning Herodes niet zien. Een koningskind? denkt de koning. Onmogelijk! 
Er is maar een koning en dat is hij! Hij mompelt tegen de wijzen dat ze even moeten wachten en 
haast zich naar zijn werkkamer. Daar laat hij al zijn wijze dienaars bij elkaar komen om onderzoek te 
doen. ‘Wat moet ik weten over die nieuwe koning?’ roept hij. De wijze dienaars lezen de boeken 
erop na. ‘Er staat hier dat er in Betlehem een koning geboren zal worden’, zegt een van hen. Koning 
Herodes haast zich weer naar zijn gasten en glimlacht vriendelijk naar ze. ‘Volgens mijn bronnen zult 
u dit kind in Betlehem vinden. Gaat u op zoek voor mij? En als u dit kind gevonden heeft, laat u het 
me dan weten? Ik zou deze nieuwe koning ook graag een bezoekje willen brengen.’ De wijzen buigen 
diep en verlaten het paleis. Ze volgen de ster naar Bethlehem. Daar vinden ze Jozef en Maria met het 
koningskind Jezus. Weer buigen ze diep. Ze buigen dieper dan ze voor koning Herodes deden. Ze 
leggen wierook, goud en mirre voor hem neer. Op weg naar huis lopen ze met een boog om 
Jeruzalem heen, ze willen koning Herodes niet vertellen waar de nieuwe koning te vinden is. 
 
 


