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MATTEUS 2:1-18

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Jezus aanbidden als de beloofde Koning.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De belangrijke gebeurtenis die in Jeruzalem plaats had te verklaren.
De reactie van Herodes aan de wijze mannen te beschrijven.
Details weer te geven over de profetie.
Te evalueren wat de wijze mannen deden toen ze het kind vonden.

Matt. 1:21

Zij (Maria) zal een zoon baren en u zult het de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk
zal bevrijden van hun zonden.

TOEPASSINGEN
Geloof dat Jezus de Zoon van God en de Verlosser is.
Vertrouw God dat Hij doet wat Hij beloofd heeft.
Aanbid Jezus door nederig te zijn en te geven aan anderen.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In 2 Samuël 7:8-16 beloofde God aan David dat een van zijn nakomelingen voor eeuwig zou regeren op de
troon van Israël. Deze belofte zou beginnen met zijn zoon Salomo. Het nageslacht van David verloor echter de
troon aan het Babylonische volk en herwon hem nooit ten volste weer. Na Babylonië regeerden andere landen
over de regio van Israël. De belofte die aan David gegeven werd, was niet vervuld. Het volk Israël wachtte op
een koning uit de stam Juda en uit het huis van David om hen te verlossen. De naam die ze aan de beloofde
koning gaven, was: “Messias” of “de Gezalfde”. In het Grieks was het woord “Christus”. De mensen hadden
voor meer dan 400 jaar op de Messias gewacht. De apostel Matteüs schreef een boek over het leven van
Christus de Koning, welke wij kennen als het evangelie naar Matteüs. Omdat vele Joden niet geloofden dat
Jezus de Christus was, moest Matteüs bewijzen dat Jezus de beloofde Koning was.

Matteüs 1:18-23
De tijd was gekomen. Rome regeerde over de toenmalig bekende wereld en Israël werd bezet door een
Romeinse koning. De Messias kwam van een onwaarschijnlijke plaats in onwaarschijnlijke omstandigheden.
Jozef, een nakomeling van David, leefde in Nazareth. Hij was wettelijk verloofd met een vrouw genaamd Maria.
Maria werd zwanger en Jozef wist dat de baby niet van hem was. Zo besloot hij om in stilte van haar te
scheiden. Voordat hij dit echter voort kon zetten, kwam een engel tot hem en zei in Matt. 1:20: “Jozef, zoon
van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.”
Hij noemde Jozef “zoon van David”, dat naar hem verwijst als zijnde in de Koninklijke lijn. Jezus, hoewel niet de
biologische zoon van Jozef, was zijn wettelijke zoon en daarom waardig om koning te zijn.

Matteüs 2:1-12
Nadat Jezus geboren was, kwam een groep mannen uit het oosten om Hem te bezoeken. Deze mannen werden
de wijzen genoemd. Ze kwamen waarschijnlijk uit Perzië, een gebied dat de Romeinen niet onder hun beheer
hadden. Ze waren rijke handelaars en hadden vermoedelijk grote politieke invloed in Perzië. Ze geloofden dat
ze boodschappen van God konden krijgen door de sterren. Waarschijnlijk waren ze nakomelingen van de Joden
in de dagen van Daniël. Ze werden beschouwd als de wijze mannen uit het Oosten. Het gebruik van sterren om
een boodschap van God te ontvangen, was nooit goedgekeurd door God, maar God was genadig en gaf de
wijzen een boodschap. Ze zagen een ster uit het oosten en op een of andere manier wisten ze dat de Koning
van Israël geboren was. Het was mogelijk dat ze dat wisten van de profetie in Numeri 24:17, die zei dat de ster
van de Messias verschijnen zou. Ze vertrokken om geschenken en respect te geven aan deze nieuwe koning.
Deze reis duurde een tijd en terwijl ze onderweg waren verdween de ster en gingen ze naar Jeruzalem, waar
Herodes koning was. Ze verwachtten Jezus te vinden in een paleis, maar ze vonden Hem daar niet. Ze vroegen
waar de beloofde Koning der Joden kon zijn.
Herodes was een koning met lagere rang, aangesteld door Caesar. Hij had echter veelbetekenende macht en
wilde die niet aan een Joodse leider verliezen. Herodes vroeg de priesters waar de Messias geboren zou zijn en
maakte plannen om Hem in het geheim te vermoorden. Hij vroeg de wijzen wanneer de ster verschenen was
en stuurde hen toen naar Bethlehem, de stad van David.
De wijzen begonnen de korte reis naar Bethlehem. Toen ze weer op weg gingen, verscheen de ster over
Bethlehem en rustte boven het huis waar Jezus nu woonde. Jezus was nu een peuter en leefde niet in een
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Jezus zou geen gewone koning worden. In Matt. 1:21 zegt de engel over Maria: “Zij zal een zoon baren en gij
zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.” Dit zou niet gewoon
een politieke koning worden, maar ook een Verlosser. Dit werd geen gewone koning.
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Er was een andere groep die ook op de Messias wachtten. Dat waren de Joden die in Babylonië woonden. Vele
Israëlieten gingen aan het eind van de ballingschap niet terug. Ze bleven in Babylonië en andere steden. Vele
van deze Joden hadden een sterke invloed op de mensen rondom hen. Vele geleerden en oudsten in Babylonië
leerden over de ware God. Niet iedereen volgde Hem, maar sommigen keken in de geschriften als een bron van
ware wijsheid. Deze mannen werden vaak “de wijzen” genoemd. Ze dachten dat ze boodschappen uit de
sterren en de geschriften konden ontvangen. Ze werden rijke en invloedrijke mannen. Het is onwaarschijnlijk
dat ook maar een van deze mannen waar geloof uitoefende, maar God toonde barmhartigheid aan hen en
leidde een paar van hen ertoe de Messias te bezoeken en Hem te aanbidden toen Hij geboren was.

grote woning of een paleis, maar in een gewoon huis. Op het moment dat de wijzen in het huis gingen waar
Jezus was, vielen ze neer en aanbaden Hem. Ze gaven Hem geschenken van goud, wierook en mirre.
Matteüs 2:13-23
De wijzen werden gewaarschuwd in een droom om niets over het kind aan Herodes te vertellen en ze
vertrokken terug naar hun eigen land via een andere route. Herodes was woest en gaf opdracht om alle baby’s
van twee jaar en jonger te vermoorden. God waarschuwde Jozef in een droom om Maria en Jezus naar Egypte
mee te nemen, waar ze konden ontkomen aan de toorn van Herodes. Na de dood van Herodes, keerden ze
terug naar Israël en gingen uiteindelijk naar Nazareth, waar Jozef vandaan kwam.
Jezus was de beloofde Messias. Hij kwam uit de lijn van David en kwam naar de aarde om een nieuw koninkrijk
op te zetten. Hij was geen gewone koning. Hij kwam uit een nederige familie en was gedwongen om in
ballingschap te gaan toen hij een peuter was. Zijn koninkrijk was niet alleen politiek gericht, maar was ook
geestelijk. Hij vervulde de belofte aan Abraham en David. Zijn dood en opstanding zouden de straf van onze
zonden betalen en Hem aanstellen als Koning van het universum. Hij zal terug komen om de aarde te regeren
en de belofte die Hij gestart is tot een einde te laten komen.

Vertrouw de beloften van God. De belofte van Abraham duurde bijna 2000 jaar om vervuld te worden. We
weten dat God de dingen zal bewerken op Zijn tijd. Jezus kwam om ons te redden van onze zonden. Wij kunnen
er zeker van zijn dat Hij zal terugkeren om Zijn beloften te vervullen en eens zal regeren op aarde.

MOEILIJKE WOORDEN

Onwaarschijnlijk
Regio
Wierook

Klein onderdeel van het geheel; bijzonderheid.
Welriekende soort van gomhars die in roodbruine korrels in de handel wordt
gebracht.
Denkelijk niet met de waarheid overeenkomende; niet te verwachten, niet licht
mogelijk.
(Omliggende) streek, gebied met een bepaald karakter.
Heilige rook die men een hoger wezen als offer brengt; als reukoffer gebrand,
symbool van aanbidding.
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Detail
Mirre
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Aanbid de Koning van hemel en aarde. Net zoals de wijzen neerbogen om te aanbidden, moeten wij Hem in
nederigheid loven en prijzen door onze woorden, handelingen en houdingen.

BIJBELLES
INLEIDING
In het boek Matteüs staat een verhaal over onbekende mensen die op een dag, lang geleden, naar Jeruzalem
kwamen. Ze zochten iets heel belangrijks, iets waar ze heel enthousiast over waren. Voor bepaalde redenen
waren andere mensen minder enthousiast dan zij waren; sommige waren zelfs van streek over hetgeen waar
de wijzen naar zochten.

4

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke belangrijke mensen kwamen in Jeruzalem aan?
Mensen die de wijzen genoemd werden, kwamen in Jeruzalem aan.
 Wanneer kwamen de wijzen aan in Jeruzalem?
De wijzen arriveerden in Jeruzalem nadat Jezus was geboren in Bethlehem, in de dagen van koning
Herodes.
 Wat vroegen de wijzen toen ze in Jeruzalem waren?
“Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden?” (Matt.2:2). De wijzen hadden een ster
in het oosten gevolgd en kwamen om de Koning te aanbidden.
 Hoe voelde koning Herodes zich toen hij hoorde wat de wijzen vroegen?
Koning Herodes was geschrokken.
 Waarom denk je dat Herodes geschrokken was?
Koning Herodes was zelf de aangestelde “koning van de Joden”; hij regeerde over het volk toen de
wijzen kwamen. Maar de wijzen vroegen niet naar hem. Ze vroegen naar iemand anders. Ze wilden de
echte “Koning van de Joden” vinden. Aangezien koning Herodes geen andere koning in zijn paleis wilde,
was hij erg ongerust door wat de wijzen hadden gezegd.
 Wat vroeg Herodes aan de opperpriesters en de schriftgeleerden?
Koning Herodes vroeg hun waar de Christus (Messias) geboren was.
 Waar zeiden de opperpriesters en schriftgeleerden dat de Christus geboren zou worden?
Ze zeiden dat de Christus geboren zou worden in “Bethlehem in Judea” (Matt.2:5).
 Hoe wisten ze dit?
Ze wisten dit omdat het geschreven was door een profeet. De plaats waar de Christus geboren zou
worden was geprofeteerd in het Oude Testament.
 Wat schreef de profeet?
Matt.2:6 is een citaat van het Oude Testament. “Maar jij, Bethlehem in Efrata, al heb je in Juda niet
veel te betekenen, toch zul jij iemand voortbrengen, die namens mij over Israël heersen zal” (Micha
5:1). Ook al was Bethlehem een kleine plaats, ze zou bekend worden omdat een Heerser uit die plaats
zou komen en het volk zou leiden. Die speciale persoon is Jezus Christus.
 Hoe wisten de wijzen waar ze Jezus in Bethlehem konden vinden?
De ster verscheen en ‘stond’ boven het huis waar het kind woonde. Toen de wijzen de ster weer zagen,
waren ze vervuld met vreugde.
 Noem vier dingen op die gebeurden toen de wijzen het huis vonden?
(1) De wijzen kwamen in het huis. (2) Ze zagen het kind met Maria, Zijn moeder. (3) Ze wierpen zich
neer en aanbaden Hem. (4) Ze gaven geschenken van goud, wierook en mirre.
 Hoe reageerde Herodes toen de wijzen niet terugkeerden naar Jeruzalem?
Hij gaf opdracht om alle kinderen van twee jaar en jonger te vermoorden.
 Wat vertelde God in een droom aan Jozef?
God vertelde hem om te vluchten naar Egypte om Jezus te beschermen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Matteüs 2:1-12

SAMENVATTING
Een hele tijd geleden gebeurde er iets belangrijks in Jeruzalem. Een paar wijze mannen kwamen in de stad,
terwijl ze op zoek waren naar de Koning van de Joden, die de Christus was. Ze vroegen de mensen in de stad
waar ze hem konden vinden. Toen koning Herodes hoorde wat ze zeiden, werd hij ongerust. De koning kwam
erachter wat de geschriften zeiden over de Christus: Hij zou geboren worden in Bethlehem; Hij zou een Heerser
zijn; Hij zou zijn volk leiden. De Christus zou speciaal zijn. Toen de wijzen het kind eindelijk vonden, (in
tegenstelling tot Herodes) waren ze verheugd, gaven Hem geschenken en vielen in aanbidding voor hem neer.
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De wijzen waren oprecht op zoek naar de echte Koning van de Joden, die de Christus was, de Messias. Herodes
was ongerust. De Opperpriesters en Schriftgeleerden leek het niet uit te maken, maar de wijzen wel. Ze eerden
Jezus toen Hij een kind was door Hem geschenken te geven en ze aanbaden Hem. Christenen zouden Jezus
Christus moeten eren en Hem prijzen en aanbidden, want Hij is niet alleen de Koning van de Joden, maar ook
de Koning van een ieder die Hem liefheeft en Hem volgt.

CRÈCHELES
Weet je wel, waar ’s morgens de zon opkomt?
Ja, daarginds, heel ver weg, in het Oosten.
En dáár, in het Oosten, heel ver de wijde wereld in, woonden eens een paar oude wijze mannen.
Die hadden veel dikke boeken gelezen.
Die waren wijzer en slimmer dan andere mensen.

Ze kwamen in Jeruzalem aan.
Overal vroegen ze: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan.”
Maar de mensen wisten het niet.
De wijzen gingen de hele stad door.
Ze kwamen ook bij het paleis.
Zou dáár misschien de koning geboren zijn?

Herodes liet de wijze mannen uit het Osten in het geheim bij zich komen.
Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien.
Zo kon hij uitrekenen hoe oud het kind nu moest zijn.
Daarna stuurde hij de wijze mannen naar Bethlehem.
“Als u de koning vindt” zei hij, “laat het mij dan weten? Dan kan ik er ook heengaan om hem te aanbidden.”
Dit ware mooie woorden van Herodes, maar eigenlijk wilde hij het kindje doden.
De wijze mannen gingen op weg naar Bethlehem.
De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit.
Ze reisden er achter aan totdat hij stil bleef staan boven het huis waar het kind was.
Ze gingen er naar binnen en vonden het kind met zijn mama Maria.
De mannen uit het Oosten vielen op hun knieën voor het kind en aanbaden Jezus, de nieuwe koning.
Ze maakten hun kistjes open en gaven Hem de kostbare geschenken die ze hadden meegebracht: goed, mirre
en wierrook.
Die nacht bleven ze daar.
In een droom werden ze gewaarschuwd: ze moesten niet dezelfde weg teruggaan als ze waren gekomen.
Het was voor hen niet veilig om terug te gaan naar Herodes.
Daarom reisden ze langs een andere weg terug naar hun land.
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Herodes regeerde in die tijd als koning over Judea.
Hij schrok enorm toen hij dit hoorde.
Wie kon er koning zijn behalve hijzelf?
Haastig raadpleegde Herodes de overpriesters en schriftgeleerden van het volk.
“Waar zou die Messias dan geboren kunnen zijn?” vroeg hij.
Zij wisten hem te vertellen dat er in de oude profetieën stond: de koning zou in Bethlehem geboren worden.
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Op een nacht zaten ze weer naar de sterren te kijken, dat deden ze wel vaker.
Toen zagen ze opeens een nieuwe ster, die ze nog nooit eerder hadden gezien.
Wat een mooie ster was dat!
En wat straalde die prachtig!
Die wijze mannen zaten er blij naar te kijken?
“Een nieuwe ster”, zeiden ze, “weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er ergens een koningskind geboren
is!”
Daarom gingen ze op reis om die nieuwe koning te zoeken.

MEMORIEVERS
Matt.1:21

Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn
volk zal bevrijden van hun zonden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Kerstles Les 1).
Geef elk kind een afbeelding van het blad “Memorievers” (Zie hiervoor les 1). Laat hen de afbeelding inkleuren
en op de achterkant het vers opschrijven. De afbeelding kan helpen bij het aanleren van het vers. Variatie: Geef
elk kind een kopie van het blad en laat hun de eerste afbeelding in vier stukken knippen, het tweede in zes, etc.
en laat hun de puzzels daarna in volgorde weer compleet maken. Draai de puzzels om de tekst weer in de
goede volgorde te krijgen.

Vragen om te herhalen
Wie waren Zacharias en Elisabeth? Zacharias was een priester die in de tempel diende. Elisabeth was zijn
vrouw. Ze waren beiden oud en konden geen kinderen krijgen. Een engel bezocht Zacharias in de tempel. Wat
zei de engel? Hij zei dat Elisabeth een baby zou krijgen. Die baby zou de mensen over de Messias vertellen. Hoe
reageerde Zacharias? Hij geloofde niet wat de engel zei. Hij dacht dat hij en zijn vrouw te oud waren. Wat deed
de engel bij Zacharias? Hij maakte dat Zacharias niet meer kon spreken. Wat voor naam gaven Zacharias en
Elisabeth aan hun baby? Johannes. Wat moest Johannes doen? Een dag zou hij de mensen voorbereiden op de
komst van de Messias.

Geschenken van de wijzen
Doe de volgende voorwerpen in een doos: chocolade in goudwikkels, een potje met zoete kruiden (wierook),
een flesje parfum (mirre) en strookjes papier waarop geschreven staat “gehoorzaamheid”, “prijzen”,
“aanbidding”, “gebed” en “Gods Woord leren.” Pak de doos in met mooi papier, zoals je een cadeau verpakt.
Vraag de kinderen wat ze denken dat erin zit. Vertel dat je een cadeau ingepakt hebt voor Jezus. Open dan het
geschenk en beschrijf de geschenken die de wijzen brachten aan Jezus door de chocolade, het flesje parfum en
het potje kruiden als illustratie te gebruiken. Leg uit dat de kinderen vandaag leren over de wijzen uit het
oosten en hoe ze Jezus aanbaden. Gebruik de papieren strookjes aan het eind van de les, door ze een voor een
met de kinderen te bespreken en praat over de dingen die zij kunnen doen om Jezus blij te maken.

KNUTSELWERKJES
De ster
Geef elk kind een kopie van ‘de ster’ op geel papier. Laat elk kind haar versieren met stiften, vetkrijtjes en
sterstickers, etc. laat hen haar dan uitknippen. Laat hen over de hele ster verschillende gaatjes maken en plak
haar voor een raam of houd haar voor een lamp om de ster te zien oplichten. De zon is een ster en andere
sterren geven ons licht als het donker is. De sterren herinneren ons aan twee dingen: Jezus is het licht van de
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Geurhoekje
Plaats in kleine bakjes verschillende geurende voorwerpen of watten die doordrongen zijn met geurende
vloeistoffen. Zet vijf of zes voorwerpen op tafel en laat de kinderen er langs lopen en eraan ruiken. Laat de
kinderen om de beurt raden wat de geuren zijn. Suggesties voor geuren: parfum of eau de cologne, vanille,
pepermunt, kruiden, chocolade, sinaasappel, badschuim, zeep of leer. In de les van vandaag reisden wijzen van
ver om de Koning van de Joden geschenken van zoetgeurende olie en kruiden te brengen.
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IJSBREKERTJES

wereld en in de les vandaag leren we over wijzen die een ster volgden naar Bethlehem om naar Jezus te
zoeken.
Beloften vervuld ‘week 5)
Knip twee kerstvormen uit. Geef elk kind de uitgeprinte verzen. De geboorte van de Verlosser vervult de
belofte van de laatste vier weken. Dit is het hoogtepunt van de beloften die duizenden jaren geleden gegeven
zijn. Lees 2 Pet.3:8-9 en bespreek dit terwijl de kinderen hun knutselwerkje maken. De volgende verzen kunnen
gebruikt worden: De Redder geboren in Bethlehem – Luc. 2:11; De wijzen aanbidden de Verlosser - Matt.2:11.
Laat de kinderen de verzen aan elke kant van de vormen plakken. Geef ze dan glitterlijm, stickers, stiften of
kleurpotloden en laat de kinderen hun vormen versieren. Maak gaten aan de bovenkant van de vormen en
maak hier linten aan vast, zodat ze opgehangen kunnen worden.
Kerstversiering
Knip een afbeelding uit een (gebruikte) kerstkaart. Plak dit op een deksel (van een pot, etc.) of op een cirkel van
karton. Dit dient als decoratie voor bijvoorbeeld de Kerstboom. Knip en plak glimmende kwastjes of lintjes aan
de uiteinden van de decoratie. Plak een stuk lint aan de bovenkant om haar op te kunnen hangen.

Wijze-mannen-lampion
Geef elk kind een papieren lunchzakje, genoeg zand om ongeveer 2cm zand in elke zak te doen, stickers, linten,
pailletten, kleine sjablonen van een ster (Zie blad “Wijze-mannen-lampion”), theelichtje voor elk kind en een
prikker.
Maak voordien een lampion om te laten zien wat het resultaat wordt. Doe het kaarsje aan en net voordat je
gaat knutselen doe je het licht uit. Laat de kinderen de sjabloon van de ster overtrekken op het lunchzakje en
maak met de prikker langs de lijnen gaatjes. Laat hen het zakje verder versieren met de spullen die ze gekregen
hebben. Laat hen de ster vorm niet bedekken. Als ze klaar zijn, mogen ze het zakje vullen met zand en in het
midden het kaarsje plaatsen. De wijze mannen uit de les van vandaag volgden een speciale ster, tot ze Jezus
gevonden hadden.

Het geschenk
Bedek een kartonnen koker (of een rol toiletpapier) met inpakpapier. Bind een uiteinde samen met een lint. Vul
de koker met snoep en bind dan de ander kant samen. In de les vandaag gingen wijze mannen een lange reis
maken om geschenken te brengen naar de beloofde Koning van Israël. Ze brachten de geschenken naar Jezus.
Deel aan het einde van de les de snoepjes uit.
Plak de ster
Plak een groot stuk donkerblauw papier op de muur. Doe dit op ooghoogte van de kinderen. Geef de kinderen
om de beurt een stersticker om op het papier te plakken. Voordat ze die opplakken, moeten ze iets opnoemen
uit de les, als ze dat kunnen.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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Kerstslinger (Week 5)
Voeg toe aan de slinger van vorige week. Voeg de titel ‘Koning der Joden’ toe.
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WIJZE-MANNEN-LAMPION
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DE WIJZEN AANBIDDEN JEZUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTEÜS 2:1-12

MEMORIEVERS
Matt.1:21

Zij (Maria) zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven,
want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TI JD



Wanneer kwamen de wijzen in Jeruzalem (Matt.2:1)?
Toen ________________________________ onder de regering van

 Naar wie waren de wijzen op zoek? ______________________________.
 Wat zagen de wijzen waardoor ze naar Jeruzalem gingen?____________.
 Hoe reageerde Herodes op het zoeken van de wijzen?
HIJ WAS VERHEUGD

HIJ WAS ONGERUST

 Welke drie geschenken gaven de wijzen aan Jezus?
1.______________

2.______________

3.______________

 Keerden de wijzen terug naar Herodes, nadat ze Jezus hadden gezien?
_____________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat deden de wijzen toen ze Jezus zagen? ________________________.
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