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Ze wierpen zich neer om hem eer te bewijzen. Daarna 
openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 

kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
Matteüs 2:11 
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HOE ZAL IK U 
ONTVANGEN? 
 
Leve de koning! Vandaag vieren we de 
geboorte van Jezus als koning van de 
wereld. Hoe ontvangen we hem? 
 
Wereldleiders 
Het sterven van de Noord-Koreaanse 
Geliefde Leider Kim Jong-il op 17 
december 2011 heeft veel losgemaakt: 
diepe (geregisseerde?) rouw en angst 
onder de bevolking, en onrust in de 
internationale gemeenschap. Kim Jong-
il leidde Noord-Korea en de 23 miljoen 
inwoners zeventien jaar als zijn per-
soonlijk eigendom. Over Nelson 
Mandela, president van Zuid-Afrika 
van 1994 tot 1999, was vrijdag 23 
december een documentaire te zien: 
‘de magie van Mandela’. Hoe komt het 
toch dat je onmiddellijk voor de man 
valt? Waarom blijven mensen volschie-
ten bij het zien van beelden van Man-
dela, of het horen van zijn stem? 
 
Matteüs 
In het Matteüs-evangelie wordt Jezus 
vanaf het begin als koning voorgesteld 
(Marcus: dienstknecht; Lucas: Mensen-
zoon; Johannes: Zoon van God). Dat 

is ook de essen-
tie van het ver-
haal van de ma-
giërs uit het 
Oosten. Centraal 
staat niet de 
vraag wie ze pre-
cies zijn of hoe 
het zit met de ster, maar dat ze in de 
koningsstad komen vertellen dat er een 
koning is geboren! 
 
Een geboren leider 
In het centrum van het verhaal staat 
een profetie uit Micha 5:1: ‘Uit jou, 
Betlehem in Efrata, komt iemand voort 
die voor mij over Israël zal heersen’. 
Jezus staat voor Gods koninkrijk op 
aarde zoals in de hemel. Zie ook Mat-
teüs 1:6, 3:2, 4:17, 5:3, 13:44, 18:4, 
27:37,42. Wat is onze reactie als we 
deze koning en leider zien en horen? 
Bewonderen we hem? Zijn we bang 
voor hem? Aanvaarden we zijn leider-
schap? 
 
De magie van Jezus 
De magiërs uit het Oosten krijgen in 
Jeruzalem niet veel bijval. Eenzaam 
vertrekken ze weer. Niemand lijkt 
nieuwsgierig te zijn naar een pasgebo-
ren koning. Dat is ook heel pijnlijk: de 
kerkmensen van toen gaan door waar 
ze mee bezig waren (Bijbel lezen, wer-
ken, boodschappen doen) en drie hei-

denen volgen de ster en hun hart op 
zoek naar de koning. Als ze hem vin-
den zijn ze ongelooflijk blij: hun vreug-
de spat er vanaf (2:10)! En ze knielen 
neer voor Jezus (proskuneo: op de knie-
en gaan en met je voorhoofd de grond 
aanraken als teken van goddelijke eer). 
 
Goud, wierook, mirre 
Aan de geschenken van de magiërs kan 
een dieper Bijbelse betekenis verbon-
den worden. 
Goud: in het heilige der heiligen was 
het alles goud wat er blonk, het Nieu-
we Jeruzalem heeft gouden straten. 
Goud staat voor de volmaakte zuiver-
heid van Jezus.  
Wierook: deze heerlijke geur wordt in 
de Bijbel met de dienst van priesters 
verbonden. Het leven van Jezus is een 
geurige gave voor God (Efeze 5:2). 
Wierook staat ook voor de gebeden 
van de heiligen (Openbaring 8:4). 
Mirre: een gomhars die gebruikt wordt 
om zalfolie een sterke geur te geven. 
Het lichaam van Jezus werd er mee 
gezalf. Mirre staat zo voor Jezus’ lijden 
en sterven. 
 
Komt, laten wij aanbidden 
Vier kerst door als geschenk aan Jezus 
te geven: 
1. je zuiverheid (goud); 
2. je gebeden (wierook); 
3. je gebrokenheid (mirre). 

 

 
Verwondering 

 
Ze komen uit het 

Oosten 
heidenen van ver 

 
door 

op te kijken naar 
het Licht 

volgen zij de ster 
 

verdwaalde vreemdelingen 
spreken klare taal 

 
zo vinden zij hun 

Koning 
aanbidden Hem royaal 

 
verwijding van de 

horizon 
Hij roept ons door 

zijn Kind 
 

vrede voor hen 
die verre zijn 

voor ieder die Hem 
vindt 
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