HET LEVEN VAN JEZUS LES 2  JEZUS WORDT AANBEDEN
MATTHEÜS 2

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen Jezus aanbidden als hun koning.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te vertellen over de wijze mannen die kwamen om Jezus te aanbidden.
Uit te leggen hoe God Zijn Zoon redde van Herodes.
De verschillende reacties naar Jezus te beschrijven.
De vier profetieën in het hoofdstuk op te sommen.

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

TOEPASSINGEN





Aanbid Jezus als Koning.
Gehoorzaam Gods richtlijnen zoals Jozef deed.
Verheug je erin dat God trouw Zijn profetieën nakomt.
Bekeer je van de gebieden waarin je nog niet bereid bent om je te onderwerpen aan de heerschappij
van Jezus.

JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN JEZUS
Lees Mattheüs 3:3-12
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VOLGENDE WEEK

1

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

MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De zorg van Herodes
Het nieuws van de wijze mannen die rondgingen in Jeruzalem op zoek naar de Koning van de Joden,
verspreidde zich doorheen de stad. Zowel de koning, als het volk waren “ontsteld” (Matt. 2:3), maar
waarschijnlijk om verschillende redenen. Herodes vreesde een rivaal voor zijn troon, iemand die, in
tegenstelling tot hemzelf, uit de lijn van David stamde en een legitiem recht op de troon had, en het volk
vreesde waarschijnlijk hoe de wrede Herodes en het Romeinse Rijk, wat hij vertegenwoordigde, zou reageren
op het nieuws van een nieuwe koning. Indien de Koning van de Joden geboren was, lag er onrust op de loer.
Herodes schoot in actie zo gauw hij het nieuws hoorde. Eerst vergaderde hij “al de overpriesters en
schriftgeleerden van het volk” om na te vragen “waar de Christus geboren zou worden.” De overpriesters
vertegenwoordigden de hiërarchie van de tempel, waaronder waarschijnlijk de hogepriester, het hoofd van de
tempel, en verscheidene andere ambtenaren van de tempel en priesterlijke leiders, terwijl onder de
schriftgeleerden die Joden waren die geleerden waren, getraind in het interpreteren van de Wet (meestal
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De komst van de wijze mannen (Matt. 2:1-2)
Om trouw te blijven aan zijn doel om Jezus voor te stellen als de Koning van de Joden, legt Mattheüs niet de
nadruk op de geboorte van Jezus, maar op Zijn verwelkoming als Koning. Mattheüs begint met de context te
schetsen: “Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit
het Oosten kwamen te Jeruzalem” (Matt. 2:1). Bethlehem was een klein stadje gelegen op ongeveer zes mijl
ten zuiden van Jeruzalem. Jozef en Maria gingen naar Bethlehem, de geboorteplaats van David, om gerekend te
worden in de volkstelling omdat “Jozef was uit het huis en het geslacht van David” (Luc. 2:4). Nadat Jezus was
geboren in de stad (Matt. 2:1), maakten Jozef en Maria de stad blijkbaar tot hun permanente woonplaats
(Matt. 2:11). In de tijd van Jezus’ geboorte werd Israël geregeerd door een niet-joodse man genaamd Herodes
de Grote. Het Romeinse rijk had aan Herodes het recht gegeven om te regeren over Israël. Hoewel hij op veel
manieren een bekwame heerser was, stond Herodes bekend om zijn wreedheid, jaloezie en zijn achterdocht.
Hij was verantwoordelijk voor de dood van verschillende familieleden, waaronder zijn vrouw en minstens twee
zonen. De gebeurtenissen in Matt. 2 vonden plaats in de tijd tussen de geboorte van Jezus en de dood van
Herodes in 4 v. Chr. De komst van de wijze mannen om Jezus te aanbidden, is omhuld door mysterie. De wijze
mannen kunnen vrij omschreven worden als een priesterlijke, politieke groep van geleerde mannen die zich
specialiseerden in astronomie, astrologie en occulte praktijken. De voorgangers van de wijze mannen waren de
astrologen en magiërs uit het boek Daniël. De tekst is onduidelijk over vanwaar uit het oosten de wijze mannen
precies kwamen en hoe zij geleerd hadden om de sterren die ze zagen, te linken aan de komst van de Koning
van de Joden. (De wijze mannen waren duidelijk in contact gekomen met ofwel de Schrift, ofwel een andere
joodse lering, misschien zelfs tradities overgeleverd vanaf de tijd van Daniël.) Het is ook zeer moeilijk om exact
te bepalen welke soort ster zij zagen. Aangezien ze bewoog en stond boven het huis van Jezus (Matt. 2:9), was
de ster waarschijnlijk geen astronomisch object of toestand. De ster was hoogstwaarschijnlijk een
bovennatuurlijke manifestatie, veroorzaakt door God, om de wijze mannen te leiden naar de verblijfplaats van
Christus. Hoewel hun oorsprong en onderwijs over de joodse Koning een mysterie is, hadden de wijze mannen
een duidelijk doel. Zij hadden de intentie om “de Koning der Joden, die geboren is” te aanbidden (Matt. 2:2).
Op de één of andere manier waren de wijze mannen door God voorbereid om te komen en te aanbidden, niet
iemand die de Koning van de Joden zou worden, maar iemand die geboren was met het wettelijke recht op de
troon van David.
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In het eerste hoofdstuk van dit evangelie stelt Mattheüs Jezus voor als de enige die zowel als Davids
rechtmatige nakomeling op de troon van David kon zitten, als de profetie van Jesaja, namelijk dat Immanuel
zou geboren worden uit een maagd, kon vervullen. De Joden, voor wie Mattheüs zijn evangelie schreef, werden
al voor een keuze gesteld: Hoe zouden ze reageren op de Koning van de Joden? Voor ze de tijd kregen om te
antwoorden, toonde Mattheüs twee aanzienlijk verschillende reacties op de komst van de Messias in Matt. 2.
Vreemde, wijze mannen bogen voor de Koning om Hem te aanbidden, terwijl koning Herodes Hem probeerde
te doden. Of het nu was door bewondering of poging tot moord, alle personages in Matt. 2 toonden dat zij
geloofden dat Jezus de Koning van de Joden was. Mattheüs bevestigde verder dat Jezus de Messias is door te
tonen dat Hij de vervulling is van de Oud-Testamentische profetieën. Net zoals de Joden geconfronteerd
werden met de vraag hoe ze zouden reageren op de Messias, wordt ieder individu vandaag geconfronteerd
met dezelfde vraag. Zullen ze Hem aanbidden zoals de wijze mannen of zullen ze Hem haten zoals Herodes
deed?

De waarschuwing van Jozef
De wijze mannen waren niet de enigen die warden gewaarschuwd in een droom. Nadat de wijze mannen
vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef en beval hem: “Sta op, neem het kind en zijn
moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om
het kind om te brengen” (Matt. 2:13). Herodes zou niet lang meer verhinderd worden door de wijze mannen
die niet kwamen opdagen om hem de locatie van de Messias te vertellen. Hij wist al waar Jezus leefde en
ongeveer hoe oud Hij was. Om Zijn zoon te beschermen, zei God tegen Jozef dat hij naar Egypte moest reizen,
waar Jezus veilig zou zijn. (Het was minstens 75 mijl naar de grens van Egypte.) Jozef gehoorzaamde en vertrok
die nacht. Egypte werd de thuis van de Koning van de Joden tot de dood van Herodes (Matt. 2:14). Mattheüs
maakte bekend dat de ballingschap naar Egypte niet alleen nodig was om Jezus te beschermen, maar ook om
de profetieën te vervullen. Ze vluchtten naar Egypte “opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de
profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen” (Matt. 2:15). Het citaat van
Hosea 11:1 beschrijft Gods liefde voor Israël, bewezen doordat Hij hen gered had uit Egypte. Hoewel Hosea het
niet wist, was de weg waarmee de Heer zijn liefde en uitverkiezing van Israël door Israël uit Egypte te brengen
een profetisch beeld van Gods liefde en uitverkiezing van Israëls Messias, die op een gelijkaardige manier veilig
uit Egypte werd gebracht.
De toorn van Herodes
Toen de wijze mannen niet terugkeerden, ging Herodes ervan uit dat hij misleid was (Matt. 2:16). Niet in staat
om alleen de Messias te vermoorden, ging Herodes over naar zijn gruwelijke ‘plan B’. Herodes rekende “in
overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst” (Matt. 2:16) dat de Messias niet ouder kon
zijn dan twee jaar. Daarom liet Herodes “in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar
oud en daar beneden ombrengen” (Matt. 2:16). Herodes streefde er niet alleen naar zijn troon te beschermen,
maar hij probeerde, als dienaar van satan, ook zonder het te beseffen Gods Zoon en elke hoop op verlossing en
verzoening met God te vernietigen. Zelfs de afschuwelijke daad had een plaats in de vervulling van de profetie.
Mattheüs schrijft: “Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem
is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten,
omdat zij niet meer zijn.” (Matt. 2:17-18). Het citaat uit Jer. 31:15 verwijst naar het verdriet van Israëlitische
vrouwen over de invasie van de Babyloniërs en de daaropvolgende gevangenschap. Zoals het vorige citaat uit
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De aanbidding van de wijze mannen
Toen de wijze mannen hun weg voortzetten, zagen zij opnieuw de ster die zij hadden gevolgd vanuit het oosten
(Matt. 2:9). Als bovennatuurlijke bevestiging van wat Herodes hun verteld had, kwam de ster “en stond boven
de plaats, waar het kind was” (Matt. 2:9). De positie van de ster toonde hun waar Christus was en wanneer zij
dus “de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde” (Matt. 2:10). In tegenstelling tot Herodes en
Jeruzalem, die bezorgd waren over het nieuws van de nieuwgeboren Koning, waren de wijze mannen
verheugd! Toen zij Jezus zagen, reageerden zij correct door neer te vallen en Hem te aanbidden (Matt. 2:11). Zij
gaven drie speciale geschenken aan de Koning van de Joden: goud, wierook (een product gemaakt van de gom
uit een boom) en mirre (een specerij gebruikt bij het balsemen en ook gemaakt van gom van een boom). Nadat
ze Jezus aanbeden hadden, werden de wijze mannen “in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te
keren” (Matt. 2:12). De wijze mannen keerden terug naar hun eigen streek, hun reis was tot een einde
gekomen.
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Farizeeërs). Herodes dan vroeg “waar de Christus geboren zou worden” (Matt. 2:4). Door dit te doen,
demonstreerde hij zowel een kennis van het Oude Testament, als een waardering voor wat de wijze mannen
aan het zoeken waren. De overpriesters en de schriftgeleerden konden zonder problemen de vraag van
Herodes beantwoorden. Zij antwoordden dat de Messias zou geboren worden “te Betlehem in Judea” en zij
verdedigden hun antwoord met Micha 5:2, samen met een gedeelte, mogelijk van 2 Sam. 5:2. ( Het citaat in
Matt. 2:6 schijnt een ruwe mengeling van de twee te zijn.) Na de geboorteplaats van de toekomstige Heerser
van Israël te hebben gevonden, liet Herodes de wijze mannen in het geheim komen om van hen te weten te
komen “de tijd, dat de ster geschenen had” (Matt. 2:7). (De tijd weten wanneer de ster verschenen was, zou
hem helpen om de leeftijd van het kind waar hij naar op zoek was, te begrenzen.) Hij dan zond de wijze
mannen naar Bethlehem, en bemoedigde hen om hem te verwittigen, wanneer ze Hem gevonden hadden.
Herodes gaf als reden: “opdat ook ik hem hulde ga bewijzen” (Matt. 2:8), maar hij had duidelijk andere
intenties. Wanneer hij ontdekt had waar de Messias was, wou Herodes de ware Koning van de Joden
vermoorden.

Hosea, verwachtte Jeremia Gods profetische beeld niet dat werd vervuld in het geween van de vrouwen in
Bethlehem over de dood van hun kinderen op bevel van Herodes.

Conclusie
In het tweede hoofdstuk van Mattheüs gaat de apostel verder met bewijzen aan zijn publiek dat het Oude
Testament bevestigt dat Jezus de Messias is, de Koning van de Joden. Naast de vier profetieën, zowel vreemde,
wijze mannen, als een door de Romeinen ondersteunde koning en joodse schrijvers en priesters accepteerden
allemaal dat Jezus geboren was als de Koning van de Joden. Hun reactie op Jezus verschilde echter dramatisch.
Terwijl de wijze mannen Jezus aanbaden, verwierp Herodes Zijn recht om te regeren helemaal en probeerde
Hem te doden, en de joodse priesters en schrijvers negeerden gewoonweg Zijn aanwezigheid. Mattheüs stelt
dezelfde vraag aan zijn lezers als de lezers van vandaag moeten beantwoorden: Hoe zullen zij reageren op de
Koning van de Joden? De ongelovigen moeten zich onderwerpen aan Hem als Koning, zich bekeren van hun
zonden en vertrouwen in Zijn offer, terwijl diegenen die gered zijn, zich voortdurend moeten verblijden dat zij
waardig bevonden zijn om de Koning van de Joden te aanbidden en te gehoorzamen.

MOEILIJKE WOORDEN
Welriekend mengsel van gom en hars dat werd gebruikt als medicijn en om te zalven.
Harsachtige stof, die bij het verbranden geur verspreidt.
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Mirre
Wierook
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De terugkeer van Jezus
Na de dood van de goddeloze koning Herodes, bezocht de engel des Heren Jozef opnieuw in een droom en zei
hem terug te keren “naar het land Israël, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.” (Matt.
2:20). Jozef gehoorzaamde opnieuw en keerde terug naar Israël. Zijn eerste plan was om terug te keren naar
Judea, maar omdat Herodes’ wrede zoon Archelaüs als “etnarch” over Judea, Samaria en Idumea was
aangesteld, was Jozef bang voor de veiligheid van Jezus. De Heer gaf Jozef opnieuw leiding in een droom. Jozef
ging in plaats daarvan naar Galilea, waar een andere zoon van Herodes, namelijk Antipas, regeerde. De familie
keerde uiteraard terug naar Nazareth, de thuisbasis van zowel Jozef als Maria (Luc. 1:26-27) voor hun reis naar
Bethlehem en de geboorte van Jezus. Terwijl de keuze van hun geboortestad de voor de hand liggende plaats
leek voor hen om zich te settelen, maakt Mattheüs bekend dat de Heer dit zo leidde om de profetie te
vervullen: ”Hij zal Nazoreeër genoemd worden” (Matt.2:23). Terwijl deze profetie nooit was vastgelegd in het
Oude Testament, was Nazareth een verachte plaats (Joh. 1:46) en een Nazoreeër was iemand die afgewezen of
afschuwwekkend was. De Oud-Testamentische profeten portretteerden de Messias duidelijk als iemand die
veracht wordt (Ps. 22:6-8; Ps. 69:8, 20-21; Jes. 11:1; Jes. 53:2-3). Verschillende Oud-Testamentische passages
werden uiteindelijk vervuld door de karakterisering van Jezus als een Nazoreeër.

BIJBELLES
INLEIDING
Ieder van ons heeft ergens in dit leven op gereageerd. Wij hebben onze hand snel terug getrokken na het
aanraken van een hete oven, werden bedroefd na het horen dat een vriend ziek was of verheugden ons toen
we een verjaardag vierden, al dit zijn reacties op een bepaalde situatie. Welnu, vandaag lezen we over mannen
die reageerden op de geboorte van Jezus Christus de Koning. In Mattheüs 2 vinden we degen die juist en
onjuist reageerden op de komst van de Messias. Met de aanwezigheid van deze nieuwe Koning op aarde gaan
we zien hoe God getrouw Zijn Zoon beschermde gedurende de gebeurtenissen na Zijn geboorte.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was de soortgelijke vraag die koning Herodes en de wijze mannen vroegen met betrekking tot
de geboorte van Jezus Christus?
Waar zou Jezus geboren worden?
 Nadat de vraag gesteld is over de geboorteplaats van Jezus, hoe reageren de priesters en leraren op
de komst van Jezus?
De hogepriesters en Schriftgeleerden negeren eenvoudigweg de komst van Jezus de Messias.
 Welke profetie werd vervuld in de geboorteplaats van Jezus?
In Micha 5:1 schreef de profeet dat de herders van Israël (Jezus Christus) zou komen in een stad
genaamd Bethlehem.
 Hoe werden de wijzen naar de Koning van de Joden geleid?
God had een ster aangewezen om de wijzen te leiden naar de plaats waar Jezus leefde.
 Hoe reageerden de wijzen op de geboorte van Jezus?
Ze waren bijzonder verheugd (2:10) en zochten om Hem te aanbidden met de geschenken van goud,
wierook en mirre (2:11).
 Hoe gebruikte God de wijzen om de pasgeboren Messias te beschermen?
God maakte hen in een droom bekend dat Herodes probeerde om het leven van Jezus te nemen. Ze
werden gewaarschuwd niet terug te keren om Herodes te informeren over Jezus’ verblijfplaats.
 Hoe beschermde God Zijn Zoon Jezus nadat de wijzen vertrokken waren?
God gaf aan Jozef een droom en waarschuwde hem om uit Israël te vluchten en naar Egypte te gaan
met zijn gezin.
 Welke profetie werd vervuld in deze grootse ontsnapping?
Jezus moest naar Egypte vluchten, welke vergeleken kan worden met Hosea 11:1, wat spreekt over
Gods liefde die weergegeven wordt in het redden van Zijn volk die in Egypte waren.
 Wat was de reactie van Herodes nadat de wijzen niet teruggekeerd waren?
Herodes was vol woede en beval dat alle kinderen van twee jaar en jonger, uit de regio van
Bethlehem, gedood moesten worden.
 Wat kunnen we vertellen over de reactie van Herodes aan Jezus bij het doden van al de kinderen?
Herodes verafschuwde Jezus, omdat hij wist dat Hij uit de lijn van David kwam en dus een rivaal voor
de troon zou zijn.
 Welke profetie vervulde het doden van de kinderen?
De profetie die vervuld werd, is gegeven door de profeet Jeremia. Jeremia zei dat er moeders zouden
wenen over hun dode kinderen in Israël (Jer.31:15).
 Hoe beschermde God na de dood van Herodes, opnieuw Jezus en zijn familie?
God sprak tot Jozef in een andere droom en legde uit dat vanwege de dood van Herodes, het veilig
was voor hem en zijn gezin om naar Israël terug te keren.
 Welke profetie werd vervuld toen Jozef, Maria en baby Jezus in Nazareth gingen wonen?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
De komst van de wijzen (Matt.2:1-2)
De ongerustheid van Herodes (Matt.2:3-8)
De aanbidding van de wijzen (Matt.2:9-12)
De waarschuwing van Jozef (Matt.2:13-15)
De toorn van Herodes (Matt.2:19-22)




Jozef en zijn gezin gingen in de plaats Nazareth wonen. Nazareth was een verachtte en sobere plaats.
Van Jezus werd gezegd dat hij veracht en afgewezen werd in de ogen van anderen, omdat Hij
opgroeide in Nazareth (Ps.22:6-8; Jes.11:1; 53:2-3).
Wat is er belangrijk aan de vervulling van vier verschillende profetieën in de geboorte van Jezus?
God werkte in de levens van Jozef en Maria om bekend te maken dat Jezus werkelijk de Messias was,
de Koning van de Joden.
Hoe reageerden de wijzen en Herodes op Jezus in Matt.2?
De wijze mannen reageerden juist door Jezus te aanbidden en koning Herodes reageerde onjuist door
Hem te willen doden.
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De vraag die voor ons vandaag open staat is, “Hoe reageren wij op Jezus de Koning?” Degene die Jezus Christus
niet als Verlossen accepteren zullen sterven in hun zonden en zouden daarom in berouw voor God moeten
reageren en in onderdanigheid voor de Koning. Ongeacht de reactie, God verlangt een gehoorzaamheid van
degene die Hem liefhebben, net zoals Hij dat van Jozef vroeg. Als het gevolg hiervan zouden degene die verlost
zijn zich moeten verblijden dat wij het geschenk hebben ontvangen om in de mogelijkheid te zijn om Jezus
Christus, de Koning, te aanbidden en te gehoorzamen.
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SAMENVATTING
Het boek Mattheüs laat steeds zien dat Jezus de Messias is. Het feit dat God Zijn Zoon soeverein beschermde
doorheen het begin van Zijn leven geeft bewijs dat Hij zeker de Zoon van God is. De wijzen, de Romeinse
koning en de Joodse priesters hadden allen het feit dat Jezus geboren zou worden als de koning van de Joden,
geaccepteerd. Maar hun reacties aan deze Koning waren drastisch verschillend. Waar de wijzen juist
reageerden, reageerde koning Herodes en de Joodse priesters onjuist door de Messias niet te eren.

CRÈCHELES
Er kwamen mensen op bezoek in Jeruzalem. Tok! Tok! Tok! Ze klopten aan bij de paleis-poort. “We komen op
bezoek bij de koning die pas geboren is”, zeiden ze. Koning Herodes schrok zo, hij was helemaal van streek.
Een nieuwe koning? Op zijn troon? Dat nooit!
De mannen maakten een diepe buiging. “Wij komen van ver uit het Oosten”, zeide ze. “Daar hebben wij een
bijzondere ster gezien. Een nieuwe ster voor een nieuwe koning – een koning voor het volk Israël. We hebben
de lange reis gemaakt om hem te kunnen bezoeken. Vertel ons alsjeblieft waar hij is.”
Koning Herodes schrok. Nu was hij ECHT van streek. Wie kon die nieuwe koning zijn? Toen schoot hem iets te
binnen. Hij liet zijn wijze mannen bij zich komen. “Lang geleden heeft God een koning beloofd”, zei hij.
“Weten jullie waar die koning geboren wordt?” “In Betlehem, majesteit”, antwoorden ze. “Dat hebben de
profeten gezegd, heel lang geleden.”

Die nacht stond de ster wéér aan de hemel. Hij ging voor hen uit naar Betlehem en bleef precies staan boven
het huis waar Jezus was. “Eindelijk! We hebben de nieuwe koning gevonden”, zeiden ze en knielden voor hem
neer. Toen haalden ze uit hun tassen de cadeaus te voorschijn die ze hadden meegebracht.
“Ik heb goud meegebracht”, zei de eerste bezoeker. “Ik heb wierook meegebracht”, zei de tweede. “Ik heb
mirre meegebracht”, zei de derde. Wonderlijke dingen voor een baby! Dit waren de cadeaus voor een koning!
Koning Herodes wachtte en wachtte. Maar de mannen kwamen niet terug. De Here had ze gewaarschuwd:
“ga langs een andere weg naar huis!” Toen stuurde de koning zijn soldaten naar Betlehem. “Maak alle
jongetjes onder de twee jaar dood”, beval hij. “Ik wil geen nieuwe koning in mijn land…”

HET LEVEN VAN JEZUS LES 2  JEZUS WORDT AANBEDEN

Maar Jozef en Maria en Jezus waren er niet meer. De Here had een engel gestuurd om ze te waarschuwen.
“Vlug! Vlug!” zei de engel. “Jullie kunnen hier niet langer blijven.” Middenin de nacht waren ze opgestaan en
naar een plaats gegaan waar koning Herodes ze geen kwaad kon doen. Ze gingen pas weer terug naar huis in
Nazareth toen koning Herodes dood was.
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Koning Herodes wilde weten waar de nieuwe koning was. Hij wilde hem dood maken! Maar hij was wel zo
slim om dat niet te vertellen. “U moet in Betlehem zijn”, zei koning Herodes tegen zijn bezoekers. “Als u de
nieuwe koning hebt gevonden, moet u me dat zeker en vast komen vertellen. Dan ga ik ook bij hem op
bezoek.”

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 1).
Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht
gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een
vis uit vangen. Plak dit met kneed gom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord
gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat
hen de vissen in de juiste volgorde ‘zwemmen’. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes
maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in
kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

Wat is het waard
Neem afbeeldingen mee van voorwerpen om op verschillende plekken in het lokaal neer te leggen. Gebruik
een verscheidenheid aan voorwerpen die verschillen in waarde van weinig naar iets dat van onschatbare
waarde is (i.e. een pasgeboren baby, de maan). Geef elk kind een vel papier. Vraag de kinderen om het lokaal
rond te gaan en naar elke afbeelding te kijken, daarna de voorwerpen op te schrijven in de volgorde waarvan zij
denken dat de waarde is (Minst tot het meest). Leid een gesprek over welk voorwerp zij het meest waardevol
vinden en waarom. Hoe kwamen zij tot dit besluit? Is het moeilijker om een waarde aan iets te geven die niet
gekocht kunnen worden of aan iets wat wel gekocht kan worden? Bespreek daarna wat de waarde van Gods
Zoon zou zijn. Vraag de kinderen wat zij zouden kiezen om als geschenk aan de pasgeboren Jezus te geven.
Geschenken geven
De geschenken van de wijzen, goud, wierook en mirre, zijn een opvallend kenmerk uit de les vandaag. De
wijzen waren niet de enige die geschenken gaven. Herodes’ verjaardagscadeau was een poging om de jongen
te doden. Hoewel de Joden Jezus niet zo een schadelijk geschenk gaven, gaven ze helemaal niets. De les kan
gegeven worden door vier ingepakte geschenken mee te nemen. Deze kunnen tijdens de les uitgepakt worden
en gebruikt om uit te leggen hoe de verschillende mensen reageerden op de geboorte van de Koning. Het
laatste geschenk vertegenwoordigt het geschenk van de kinderen. Wat zullen zij de Koning geven? Hij wil onze
bezittingen niet, maar eerder ons leven (Rom.12:1-2). Dit voorziet in een goede gelegenheid om uit te leggen
hoe de kinderen moeten reageren op Gods geschenk aan ons in Christus.
Wie aanbid jij?
Bespreken: Stel de kinderen de volgende vragen:
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Reactie op de Koning
Wat als ik je vertelde dat de president kwam om te komen eten? Wat als de koning en koningin kwam? Hoe
zou jij reageren? Met zulk nieuws zouden de meeste van ons direct voorbereidingen treffen voor deze
ontmoeting. Dat zo iemand met die autoriteit en macht ons zou kiezen om te bezoeken, zou een grote eer zijn!
Stel je eens voor dat je bezoeker Jezus Christus zou zijn. Hij heeft alle macht en autoriteit in hemel en aarde en
wil jou bezoeken. Nu, de wereld werd eens geconfronteerd met een vergelijkbare situatie bij de geboorte van
Jezus. God kwam in de vorm van een mens om op aarde te leven. Vandaag zullen we verschillende manieren
zien hoe mensen reageren op dit speciaal bezoek.
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IJSBREKERTJES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naar wat wijzen de handelingen in je leven?
Zien anderen aan jou dat jij de ware Koning aanbidt?
Is Hij de Heer van je leven?
Heb jij naar Hem gezocht?
Welke geschenken heb jij die je aan Hem kunt geven? (Tijd om in de Bijbel te lezen; gebed; over Hem
vertellen aan anderen; gehoorzaam aan Zijn Woord en aan ouders; aanbidding; prijzen; etc.)
Heb jij je geschenken aan hem gegeven?

Snackster
Deel sterkoekjes, of iets ander eetbaars in de vorm van een ster, uit. Waar doet de ster hen aan denken?

Reizende tijdslijn
Print de bladen van de “Reizende tijdslijn” op stevig papier. Geef elk kind een kopie van de bladen. Laat de
kinderen de twee horizontale lijnen doorknippen en gaten maken (met eventueel een perforator) onder de
plaatsen waar de stippen zijn. Daarna mogen de kinderen de ster, de rand rond de wijzen en de drie randen
met de herhalingsfeiten van de reis van de wijzen. Instrueer de kinderen om met een perforator gaten te
maken in de stippen aan de bovenzijde van de herhalingsfeiten. Laat zien hoe je een splitpen door het gat van
de wijzen doet en een splitpen door de ster doet en hoe je dit bevestigd aan de horizontale tijdslijn op het
tijdslijn papier (wijzen onder en de ster boven aan). Steek de splitpen door de lijn, aan de rechterkant van de
lijn en vouw dan de splitpen open. Laat de kinderen dan de herhalingsfeiten lezen en bepalen welke feiten bij
welke plaats horen. Geef dan de kinderen nog drie linten of garen, ongeveer 7.5cm lang, en knoop deze door
het gat van de herhalingsfeiten onder aan de plaatsnamen. Deze draden zullen onder aan de tijdslijn hangen.
Laat de kinderen zien hoe de wijzen zich verplaatsten van plaats naar plaats en hoe de ster zich verplaatste.
Kinderen kunnen de tijdslijn thuis gebruiken om de gebeurtenissen te herhalen.

KNUTSELACTIVITEITJES
Schattenjacht
Verstop voor de les begint enige voorwerpen in het lokaal die in verband staan met de les (ster, baby dekentje,
kroon, etc.). Laat de kinderen naar de schat zoeken om te zien wat ze kunnen vinden. Je kunt eventueel een
hint geven om hen te helpen. Vandaag gaat de les over enige mannen die de halve wereld afreisden om een
schat te zoeken. Ze waren niet opzoek naar waardevolle dingen, maar naar een waardevol persoon – de koning
der Joden. God gaf hen ook hints om hen te helpen, maar daar over meer in de les.
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Open de profetie flappen
Print de bladen “Open de profetie flappen” op stevig papier. Geef elk kind een kopie van de bladen en laat hen
langs de zijranden en de onderrand knippen van de Oudtestamentische profetie, die in de vierkanten vermeld
staan. Zorg ervoor dat de bovenranden niet ingeknipt worden, zodat ze geopend kunnen worden om de
vervulling uit Mattheüs te kunnen laten zien. Jongere kinderen hebben misschien wat hulp nodig. Als de
kinderen klaar zijn met het knippen van de vier vierkanten, mogen ze de plaatjes inkleuren van het onderste
blad. Daarna mogen ze het bovenste blad op het onderste blad plakken door lijm langs de randen te smeren en
rond de vierkanten van het onderste blad. Laat hen in de hoeken beginnen met plakken, zodat de hele
vervulling van de profetie goed te zien is. Moedig de kinderen aan om de “Open de profetie flappen” thuis te
gebruiken als herhaling van de les.
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KNUTSELWERKJES

Zoek de ster
Plak overal in het lokaal sterren op. Elke ster zou een Messiaanse profetie hierop geschreven moeten hebben.
Wanneer de kinderen in het lokaal komen, geef je hen een Bijbelreferentie en vraagt hen om naar de ster te
zoeken die het specifieke vers erop heeft. Eens ze het gevonden hebben, moeten ze het bij de lesgever
brengen.
Een speciale ster
Laat de kinderen op een vel papier sterren met elkaar verbinden en bespreek met hen hoe God de sterren
heeft gemaakt en hoe mooi ze zijn. Vertel hen dat ze in de les zullen leren over een speciale ster die een heel
speciale taak had.

Monarch monoloog vs. magiër monoloog
Vraag twee volwassenen om het gedeelte uit Matt. 2 te bestuderen, een vanuit het perspectief van koning
Herodes en de ander van het perspectief van de wijzen. Iedere volwassene zou een monoloog van vijf minuten
moeten voorbereiden en deze aan de kinderen aanbieden tijdens de les. De vrijwilligers zouden ook kunnen
verkleden in kleden die hier van toepassing is. Nadat elke monoloog gegeven is, bespreek je met de kinderen
hoe de twee mannen verschillend reageerden op de geboorte van Jezus.

In de les vandaag zijn er een aantal scènes, waarbij elke een omvangrijke reis in hield. Er is een scène waarin de
wijzen voor koning Herodes komen; het aanbidden van de wijzen; het verblijf in Egypte en de uiteindelijke
terugkeer naar Galilea. Wanneer de ruimte het toestaat, kan deze les gegeven worden door het lokaal, of vier
hoeken in het lokaal, aan te kleden en de kinderen te laten “reizen” naar de verschillende locaties om de
gebeurtenissen te ontvouwen. Probeer de kinderen te helpen om iets van het wonder, het verraad en angst te
begrijpen, die zowel te maken hebben met elk van deze scènes, als met de opmerkelijke voorzienigheid van
God doorheen de gebeurtenissen.
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Vele verplaatsingen
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De komst van de wijze mannen
De reis en aanbidding van de wijzen is voor vele kinderen bekend, maar misschien hebben ze het nog niet
gehoord vanuit het perspectief van de wijzen. Terwijl de kinderen zoeken naar de sterren (zie Zoek de ster),
laat een of meerdere wijze mannen in het lokaal komen. Zij zijn ook op zoek naar de ster die ze aan de hemel
zagen. Ze zijn op zoek naar de Koning van Israël. Ze kunnen de kinderen vertellen waar ze gereisd hebben, iets
over zichzelf en waarom ze proberen de koning te vinden. Ze kunnen spreken over de geschenken dei ze willen
geven en hoe speciaal het zal zijn om deze geschenken aan de Koning te geven.
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OPEN DE PROFETIE FLAPPEN
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OPEN DE PROFETIE FLAPPEN
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De wijze mannen werden in een droom
gewaarschuwd om niet terug naar
Herodes te gaan.
De wijze mannen vertrokken via een
andere weg terug naar hun eigen land.










De wijze mannen volgden een
bovennatuurlijke ster naar Betlehem.
De wijze mannen aanbaden Jezus.
De wijze mannen schonken Jezus
geschenken met goud, wierook en
mirre.




De wijze mannen vroegen Herodes
waar “de Koning der Joden” was
geboren.
Koning Herodes vroeg waar Christus
geboren zou worden en hem werd
verteld in Betlehem.
Koning Herodes loog tegen de wijze
mannen dat hij Jezus wilde aanbidden.
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REIZENDE TIJDSLIJN
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REIZENDE TIJDSLIJN
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JEZUS WORDT AANBEDEN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 2

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen
en volgden hem.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wie kwam er uit het Oosten om Jezus te aanbidden? ________________

___________________________________________________________


Juist of fout: Herodes wilde Jezus aanbidden. ______________________

 Wat volgden de wijze mannen om Jezus te vinden? _________________
 De engel zei tegen Jozef dat hij naar Egypte moest vluchten omdat
Herodes Hem wilde __________ .

misleid? ____________________________________________________
 Vul de volgende woorden in op de juiste plaats: Koning, Egypte,
weenden, Betlehem.
Om de profetie te laten uitkomen werd Jezus geboren in __________, uit
________ geroepen, moeders __________ om hun vermoorde kinderen,
en Jezus werd een ________ genoemd.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat deed Herodes toen hij doorhad dat de wijze mannen hem hadden
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 Wie werd er ongerust toen hij hoorde over de Koning van de Joden?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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