
1 
Preek over Mattheüs 2:1-12.   
Driekoningen.  
Hoogeveen, Oosterkerk, 3 jan. 2021.  
Ds. Arend Linde.  
 
Lezen: Jesaja 60: 1 – 6 
            Mattheüs 2:1 – 12 
 
Thema: Drie Koningen.  
 
 
1. Verhaal. 
Er zijn veel legendes over de wijzen  uit het oosten. In de traditie zijn het geen wijzen, geen 
magiërs, maar koningen. Ze hebben in die verhalen een hele gang gemaakt door de wereld. Hun 
relikwieën zijn geëindigd in de Domkerk in Keulen. 
Op het stadswapen van Keulen vinden we drie kronen, die verwijzen naar de drie koningen. 
 

Middelste deel van het stadswapen van Keulen.  
 
 De legende vertelt het volgende. Toen de koningen ouder werden gaf het regeren van hun rijken 
hun geen voldoening meer. Ze  lieten alles achter en reisden naar India. Daar was intussen de 
apostel Thomas als zendeling aan het werk. Hij bood de drie koningen een geestelijk koninkrijk 
aan. Hij maakte hen tot bisschop. Zo dienden ze Jezus, de Koning van de wereld, die ze vroeger 
geschenken hadden gebracht.  
Na hun dood kregen ze een prachtig mausoleum. Maar hun christelijke volgelingen vonden dat ze 
in hun eigen landstreek hoorden te rusten. Zo werden ze naar Arabië gebracht, waar ze drie eeuwen 
lang rust vonden. 
Toen kwam keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer. Ze 
was geïnteresseerd in de overblijfselen van de heiligen, de relikwieën. Er werden wonderbaarlijke 
krachten aan toegekend. Prinses Helena liet het graf van de drie koningen veroveren en bracht de 
overblijfselen naar Constantinopel, waar de keizer zetelde. Daar hadden ze gedurende 800 jaar rust. 
Maar in 1150 schonk de toenmalige keizer het gebeente van de  Drie Koningen aan de bisschop van 
Milaan. Daar zijn ze 12 jaar geweest, in de kathedraal van Milaan. 
Toen nam Frederik Barbarossa Milaan in en bracht de relieken mee naar Keulen. Zo werd Keulen 
de stad van de Drie Koningen. In de Keulse Dom kun je een prachtige gouden kist vinden waarin 
ze tot nu toe rust hebben gevonden. 
 

Reliekschrijn in Keulen.  
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2 . Oudtestamentische achtergrond. 
 Mattheüs laat in zijn verhaal over de magiërs het OT doorklinken. 
 
De magiërs zeggen: we hebben zijn ster zien opgaan. 
Dit verwijst naar Numeri 24: 17: ‘…. Een ster komt op uit Jakob, een scepter 
uit Israël……’  
Uit de spreuken van Bileam.  
 
De magiërs wierpen zich neer om Hem eer te bewijzen. 
Dit verwijst naar Jesaja 49:23: (dit gaat over het herstel van Sion):  
23 Koningen zullen je verzorgen, 
vorstinnen zullen je zogen. 
Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen, 
en het stof van je voeten likken. 
Dan zul je erkennen dat ik de HEER ben, 
die niet beschaamt wie op hem hopen. 
 
Goud en wierook en mirre: 
Dit verwijst naar Jesaja 60:6:  
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 
‘En jij, Bethlehem…..’: 
Dit verwijst naar Micha 5: 1 – 3:  
51 Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
 
 
3. Drie Koningen drie geschenken.  
In het verhaal staat nergens dat er drie waren. De verhalen hebben er drie koningen van gemaakt 
omdat er drie geschenken waren: goud, wierook en mirre. De drie hebben ook namen gekregen: 
Caspar, Balthazar en Melchior. 
 

 
Mozaïek in Ravenna (6e eeuw).  
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Caspar: een 20-jarige Aziatische jongeman die de wierook schonk. Melchior: een 60-jarige, blanke, 
Europese grijsaard met een baard die het goud schonk. Balthasar: een 40-jarige, bebaarde, zwarte 
man uit Saba, Ethiopië, die de mirre schonk. We zouden vandaag zeggen: diversiteit gewaarborgd.  
Daar zit een boodschap in. De drie koningen staan voor de volken die de nieuwe Koning hulde 
komen brengen. De koningen buigen voor Jezus en erkennen in Hem hun meerdere. We zagen de 
verwijzing naar Jesaja 49. In de legende hoorden we dat ze later geen plezier meer hadden in hun 
eigen koningschap.  En dat ze in India bisschop werden, een geestelijk koninkrijk. Je zou kunnen 
zeggen, dat is de beloning voor hun zelfverloochening. Je moet jezelf verliezen, zei Jezus immers 
in zijn latere leven. Durf het maar eens te doen, je eigen hoogheid loslaten. 
De drie geschenken bevatten ook een boodschap. 
 
Goud staat voor koningschap (heerser). 
Wierook voor goddelijkheid. 
Mirre voor eeuwigheid (eeuwigdurende  Leven). 
 
Verwijzingen dus naar wie dit Kind is: zijn koningschap, zijn goddelijkheid en zijn eeuwigheid.  
 
 
4. Wetenschappers en bijgelovigen.  
Nou waren die bezoekers volgens Mattheüs geen koningen maar magiërs. Ze waren astronomen en 
astrologen die boodschappen zagen in de stand van de sterren. Astronomen zijn wetenschappers, 
astrologen zouden wij bijgelovigen noemen. Nu zijn de astronomie en de astrologie gescheiden 
werelden, maar in de oudheid niet.  
En daar zit ook een boodschap in. En wel dit, dat de magie, maar ook de wetenschap niet het laatste 
woord hebben.  
De wetenschap buigt hier voor het geloof, om het zo eens te zeggen. Dat vinden jullie wellicht een 
gevaarlijke stelling. En dat kan het ook wel zijn. Het geloof mag de wetenschap niet overheersen, 
want dan is het geen wetenschap meer. Dat is het inzicht vandaag. Maar de andere kant is er ook: 
de wetenschap is ook maar beperkt en moet haar grenzen weten. De dingen hebben tenslotte 
geheimen waar de wetenschap ook niet bij kan. 
 

 
 
Misschien kent u nog dit boekje waar prof. Van den Beukel de grenzen van de wetenschap 
aangeeft.   
 
We hebben natuurlijk veel aan de wetenschap. Wetenschappers hebben binnen de kortste keren een 
vaccin ontwikkeld tegen het coronavirus. Dat is onze redding, het leven kan door, het stelt ons 
gerust. Zeker, mooi ook. Maar waarom is het mooi? Wat is de zin van de hele machinerie die we 
graag weer op gang willen brengen? Wel, dat geen wetenschap ons vertellen. Om te weten wat het 
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doel is, de diepste zin, om te weten wat onze bestemming is als mens, als samenleving, als cultuur, 
daarvoor hebben we andere bronnen nodig. De dingen hebben een geheim.  
 
5. Aardse en hemelse macht. 
In de wereld, wemelt het van heersers, koningen, presidenten en wat niet al, die niet bepaald een 
rechtvaardig en barmhartig beleid nastreven. Het gaat vaak meer om de eigen macht dan om het 
welzijn van hun volken. Voorbeelden te over, ook vandaag. Zouden zij de weg naar Bethlehem 
willen gaan? Koning Herodes peinst er niet over om te gaan. Hij ziet een concurrent, een grote 
bedreiging voor zijn positie. 
Aardse koninkrijken willen niet ondergeschikt zijn aan het hemelse Rijk. Jezus tegenover Herodes. 
Herodes heeft geen verlangen naar het heil dat in Christus aangeboden wordt. Hij is niet zoals de 
drie koningen in de legende, die geen plezier meer hebben in hun eigen koningschap. Mensen 
onder de duim houden, dat lijkt wel het streven van aardse machthebbers. Ik las het zo bij de 
voorbereiding. 
 
‘De aardse macht en de hemelse macht botsen met elkaar. De macht 
van de rechtvaardige en die van de vreugdeloosheid botsen met elkaar. 
Vreugdeloos en zonder humor zijn de dictators in deze wereld en ze 
maken het leven vreugdeloos voor hun volk.’ 
 
Werd het maar waar wat Jesaja zegt, dat koningen gaan knielen. De evangeliën, dat zijn kritische 
teksten. Hier wordt koning Herodes op de korrel genomen. In het volgende verhaal gaat het over de 
kindermoord in Bethlehem. Een sterk voorbeeld van zijn vreugdeloze heerschappij. De geleerden 
twijfelen eraan of dat echt gebeurd is. Maar zeker is dat het wel iets is waar koningen als Herodes 
niet voor terugdeinzen. Maria zong in haar Kerstzang dat vorsten van hun tronen gestoten zullen 
worden. Ik vond dat deze keer een van de mooiste regels uit het Kerstevangelie. Een zegen zou het 
zijn, immers, ook vandaag, als je al die wrede dictators ziet. Maar nog mooier zou het zijn als ze 
vrijwillig afstand zouden doen van hun troon en hun macht. Net als onze drie koningen uit de 
verhalen.   
En een zegen is het ook als je een koning hebt zoals wij. Een koning die nederig zijn excuus 
aanbiedt als er in de ogen van het volk iets misgegaan is. Je kunt erover denken wat je wilt. Maar 
dat het in de geschiedenis zover gekomen is, dat is een wonder. Buigen. Nu al die andere grote en 
kleine koningen en machthebbers nog. En wijzelf natuurlijk ook.  
 
6. Niet de sterren maar de Schriften.  
 
De magiërs hebben een ster gezien. 
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Dat brengt hen naar Jeruzalem. Maar zo’n ster weet ook niet alles. De ster bracht de magiërs wel in 
de goede richting. Maar toch niet rechtstreeks naar Bethlehem. Zoals in veel, ook moderne 
verhalen. Maar naar Jeruzalem. Want tenslotte waren toch de aanwijzingen uit de Heilige 
Geschriften nodig. 
 
Pas in de Schriften van Israël wordt het 
diepste geheim onthuld.  
 
Je moet naar Bethlehem gaan. Daar staat de ster weer, als bevestiging van wat de Schriften zeggen. 
En ze wierpen zich neer en bewezen het Kind hulde. En ze boden hun geschenken aan. Teken dat 
ze in Jezus hun meerdere erkennen. 
Herodes gaat niet. De Schriftgeleerden gaan ook niet. Maar de magiërs, deze astronomen, de 
wetenschappers van die tijd knielen voor de hemelse koning. 
Zij knielen neer voor de hemelse koning, die alle sterren te boven gaat. Als astronomen, als 
wetenschappers, als astrologen, als bijgelovigen, als magiërs, als wijzen, als koningen, kunnen ze 
de wereld  niet redden. Er zijn andere bronnen nodig dan die van de wetenschap of het bijgeloof. 
Kom, laten wij naar de Schriften luisteren en naar Bethlehem gaan. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


