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1. Voorspelling van de profeet Jesaja

 

'Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit 

Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij 

de HEERE boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de 

rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn 

altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzi

 

Jesaja was een profeet in Juda die leefde in de tijd van koning A

was een rumoerige periode, waarin de 

den en de Israëlieten als ballingen meenamen.

Te midden van de onrusten kreeg 

volk (Jesaja 60). In een duistere tijd zal God in Zijn glorie verschijnen (v.1

komen vanwege het licht dat in Israel schijnt (v.3). Wie in ballingschap weggevoer

terugkomen (v.4) en de Israëlieten

(v.5).  

Dan noemt Jesaja de namen van verschillende volken rondom

volken zijn die God komen aanbidden in Jeruzalem.

Abraham via Ketura en Nebajoth en Kedar zijn zonen van 

koningin bij Salomo op bezoek kwam om zijn wijsheid te zoeken.

Na hen zullen de andere volken in de wereld 

 

In het bezoek van de wijzen out het oosten aan Jezus wordt 

profetie gezien. Wat heeft hun daad van aanbidding ons te leren?

de wijzen waren en daarna welke 

stil bij Gods plan met de Arabieren in de toekomst. 

 

2. Wie waren de wijzen?

 

Van de groep mannen die Jezus kwamen aanbidden is weinig bekend. 

interpretaties, bijvoorbeeld dat er drie waren: één uit Afrika, 

maar daar is geen enkel bewijs

Medië kwamen. Tot slot stellen sommigen dat het 

 

Uit de beschrijving van Mattheüs

wijzen die uit het oosten kwamen en heel rijk waren. Ze hadden in het oosten een ster 

gezien en wisten dat deze ster te maken had met de geboorte van een belangrijke koning.

 

a. Het woord voor 'wijzen'

 

Het Griekse woord voor 'wijze' is 

Babyloniërs, de Meden en de Perzen aan allerlei mensen gegeven die bijzondere inzichten 

hadden, zoals leraren, priesters, artsen, astrologen, zieners, waarzeggers en tovenaars. 

De wijzen die Jezus opzochten hadden een bijzo

astrologen geweest moeten zijn, met grondige kennis van de sterrenwereld. Het is ook 

mogelijk dat ze uit afgelegen woestijngebieden kwamen, en gewend waren om hun plaats 

nauwkeurig te bepalen aan de hand van de ste
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Voorspelling van de profeet Jesaja 

Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit 

Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van 

de HEERE boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de 

rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn 

altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.'
1
 

was een profeet in Juda die leefde in de tijd van koning Achaz en zijn zoon Hizkia. Dit 

was een rumoerige periode, waarin de Assyriërs het noordelijke Israëlische

als ballingen meenamen. 

van de onrusten kreeg Jesaja een bemoedigende boodschap van God 

volk (Jesaja 60). In een duistere tijd zal God in Zijn glorie verschijnen (v.1-2) en volken zullen 

komen vanwege het licht dat in Israel schijnt (v.3). Wie in ballingschap weggevoer

Israëlieten zullen zich verheugen in de rijkdommen van de 

Dan noemt Jesaja de namen van verschillende volken rondom Israel. Zij zullen de eerste 

volken zijn die God komen aanbidden in Jeruzalem. Midian en Efa zijn nakomelingen van 

Abraham via Ketura en Nebajoth en Kedar zijn zonen van Ismaël. Sjeba is het land wiens 

koningin bij Salomo op bezoek kwam om zijn wijsheid te zoeken. 

Na hen zullen de andere volken in de wereld God komen aanbidden (v.10-

out het oosten aan Jezus wordt een eerste vervulling van deze 

gezien. Wat heeft hun daad van aanbidding ons te leren? We onder

welke boodschap Mattheüs communiceerde. Tot slot sta

stil bij Gods plan met de Arabieren in de toekomst.  

Wie waren de wijzen? 

Van de groep mannen die Jezus kwamen aanbidden is weinig bekend. Er zijn allerlei 

interpretaties, bijvoorbeeld dat er drie waren: één uit Afrika, één uit Europa en 

bewijs voor. Een andere uitleg is dat de mannen uit Babylon of 

Tot slot stellen sommigen dat het Arabieren geweest moeten 

Mattheüs kunnen we het volgende opmaken: De mannen waren 

wijzen die uit het oosten kwamen en heel rijk waren. Ze hadden in het oosten een ster 

gezien en wisten dat deze ster te maken had met de geboorte van een belangrijke koning.

Het woord voor 'wijzen' 

Het Griekse woord voor 'wijze' is μάγος magos (Strong's G3097). Dit woord werd door de 

Babyloniërs, de Meden en de Perzen aan allerlei mensen gegeven die bijzondere inzichten 

hadden, zoals leraren, priesters, artsen, astrologen, zieners, waarzeggers en tovenaars. 

De wijzen die Jezus opzochten hadden een bijzondere ster opgemerkt. Dat betekent dat ze 

astrologen geweest moeten zijn, met grondige kennis van de sterrenwereld. Het is ook 

mogelijk dat ze uit afgelegen woestijngebieden kwamen, en gewend waren om hun plaats 

nauwkeurig te bepalen aan de hand van de sterrenhemel. 

10/10/14 

Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit 

zullen de loffelijke daden van 

de HEERE boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de 

rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn 

haz en zijn zoon Hizkia. Dit 

Israëlische rijk overmeester-

een bemoedigende boodschap van God voor zijn 

2) en volken zullen 

komen vanwege het licht dat in Israel schijnt (v.3). Wie in ballingschap weggevoerd was, zal 

de rijkdommen van de volken 

Zij zullen de eerste 

a zijn nakomelingen van 

. Sjeba is het land wiens 

-12). 

een eerste vervulling van deze 

e onderzoeken eerst wie 

Tot slot staan we 

Er zijn allerlei 

n uit Europa en één uit Azië, 

mannen uit Babylon of 

moeten zijn.
2
 

De mannen waren 

wijzen die uit het oosten kwamen en heel rijk waren. Ze hadden in het oosten een ster 

gezien en wisten dat deze ster te maken had met de geboorte van een belangrijke koning. 

G3097). Dit woord werd door de 

Babyloniërs, de Meden en de Perzen aan allerlei mensen gegeven die bijzondere inzichten 

hadden, zoals leraren, priesters, artsen, astrologen, zieners, waarzeggers en tovenaars.  

ndere ster opgemerkt. Dat betekent dat ze 

astrologen geweest moeten zijn, met grondige kennis van de sterrenwereld. Het is ook 

mogelijk dat ze uit afgelegen woestijngebieden kwamen, en gewend waren om hun plaats 
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Op grond van de Babylonische achtergrond van het woord, geloven velen dat de wijzen die 

Jezus op kwamen zoeken, dan ook daar vandaan kwamen.

echter een stempel gedrukt op de taalontwikkeling. Het is normaal dat nieuw

opgenomen worden in de taal en goed mogelijk dat dit woord

beschreef. 

 

b. Uit het oosten 

 

Als Jood schreef Mattheüs het verhaal vanuit het perspectief van Israel. Het oosten was voor 

hem alles aan de oostelijke zijde van de rivier de Jordaan. Dat strekt zich uit van Jordanië tot 

aan China. Om te bepalen wat er met 'het oosten' bedoeld wordt, bekijken we hoe deze 

term elders in de Bijbel gebruikt wordt.

 

Aan het eind van zijn leven stuurde Abraham de zonen van zijn bijvrouwen naar het oosten.

Zo voorkwam hij dat ze ruzie zouden kunnen krijgen met zijn zoon Izak over waterbronnen 

en land. Zij streken neer in het gebied t

 

In Genesis 29:1 wordt voor het eerst gesproken over mannen van het oosten. Letterlijk staat 

er 'zonen van het oosten,' een bekende term om een bepaalde stam of stammenconfede

tie aan te duiden. Zo is bani assad

invloedrijke stam in Irak.
4
  

De mannen van het oosten onderscheidden zich van de Midianieten (Rechters 6

Jeremia 49:28 worden de Kedarieten beschreven als de mannen van het oosten. De profeet 

Jesaja sprak een oordeel uit over Arabië (Jesaja 21:13

Kedarieten als degenen die de straf zouden ondergaan. 

van het oosten en Arabieren genoemd werden, betekent dat 

Arabieren waren.
5
 

Verder voorspelde Ezechiël dat de zonen van het oosten het land van de Moabieten en 

Ammonieten als erfelijk bezit zouden krijgen (Ezechiël 25:4, 10). Dit 

Gods belofte aan Abraham om het land van de Refaïeten aan zijn nakomelingen te 

schenken.
6
 

 

Veel Bijbeluitleggers geloven dat de wijzen uit Irak of Iran kwamen; gebieden die geografisch 

gezien ten oosten van Israel liggen. In verschillende Bijbelboeken worden de Babyloniërs 

echter consequent beschreven als een volk 

dat uit het noorden kwam.
7
 Hun legers 

volgden niet de kortste route naar het 

westen door de woestijn waar ze gemak

kelijk konden verdwalen, moeilijk aan 

voldoende drinkwater konden komen en 

veel energie zouden verliezen door de 

hitte. Ze trokken langs de rivier de Eufraat 

naar het westen en bogen dan af naar het 

zuiden. Zij vielen Israel vanuit het noorden 

binnen en werden dan ook beschreven als 

een volk dat uit het noorden kwam.
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Op grond van de Babylonische achtergrond van het woord, geloven velen dat de wijzen die 

Jezus op kwamen zoeken, dan ook daar vandaan kwamen. De Joodse ballingschap heeft 

echter een stempel gedrukt op de taalontwikkeling. Het is normaal dat nieuw

opgenomen worden in de taal en goed mogelijk dat dit woord de bezoekers het beste 

het verhaal vanuit het perspectief van Israel. Het oosten was voor 

hem alles aan de oostelijke zijde van de rivier de Jordaan. Dat strekt zich uit van Jordanië tot 

aan China. Om te bepalen wat er met 'het oosten' bedoeld wordt, bekijken we hoe deze 

lders in de Bijbel gebruikt wordt. 

Aan het eind van zijn leven stuurde Abraham de zonen van zijn bijvrouwen naar het oosten.

Zo voorkwam hij dat ze ruzie zouden kunnen krijgen met zijn zoon Izak over waterbronnen 

het gebied ten oosten van de Jordaan. 

In Genesis 29:1 wordt voor het eerst gesproken over mannen van het oosten. Letterlijk staat 

er 'zonen van het oosten,' een bekende term om een bepaalde stam of stammenconfede

bani assad (zonen van de leeuw) vandaag de dag nog een bekende en 

De mannen van het oosten onderscheidden zich van de Midianieten (Rechters 6

Jeremia 49:28 worden de Kedarieten beschreven als de mannen van het oosten. De profeet 

n oordeel uit over Arabië (Jesaja 21:13-17) en noemde specifiek de 

Kedarieten als degenen die de straf zouden ondergaan. Aangezien de Kedarieten 

genoemd werden, betekent dat de mannen van het oosten 

Verder voorspelde Ezechiël dat de zonen van het oosten het land van de Moabieten en 

Ammonieten als erfelijk bezit zouden krijgen (Ezechiël 25:4, 10). Dit was in

Gods belofte aan Abraham om het land van de Refaïeten aan zijn nakomelingen te 

Veel Bijbeluitleggers geloven dat de wijzen uit Irak of Iran kwamen; gebieden die geografisch 

gezien ten oosten van Israel liggen. In verschillende Bijbelboeken worden de Babyloniërs 

echter consequent beschreven als een volk 

Hun legers 

volgden niet de kortste route naar het 

westen door de woestijn waar ze gemak-

kelijk konden verdwalen, moeilijk aan 

voldoende drinkwater konden komen en 

veel energie zouden verliezen door de 

hitte. Ze trokken langs de rivier de Eufraat 

ar het westen en bogen dan af naar het 

zuiden. Zij vielen Israel vanuit het noorden 

binnen en werden dan ook beschreven als 

dat uit het noorden kwam. 
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Op grond van de Babylonische achtergrond van het woord, geloven velen dat de wijzen die 

De Joodse ballingschap heeft 

echter een stempel gedrukt op de taalontwikkeling. Het is normaal dat nieuwe woorden 

de bezoekers het beste 

het verhaal vanuit het perspectief van Israel. Het oosten was voor 

hem alles aan de oostelijke zijde van de rivier de Jordaan. Dat strekt zich uit van Jordanië tot 

aan China. Om te bepalen wat er met 'het oosten' bedoeld wordt, bekijken we hoe deze 

Aan het eind van zijn leven stuurde Abraham de zonen van zijn bijvrouwen naar het oosten.
3
 

Zo voorkwam hij dat ze ruzie zouden kunnen krijgen met zijn zoon Izak over waterbronnen 

In Genesis 29:1 wordt voor het eerst gesproken over mannen van het oosten. Letterlijk staat 

er 'zonen van het oosten,' een bekende term om een bepaalde stam of stammenconfedera-

eeuw) vandaag de dag nog een bekende en 

De mannen van het oosten onderscheidden zich van de Midianieten (Rechters 6-8) en in 

Jeremia 49:28 worden de Kedarieten beschreven als de mannen van het oosten. De profeet 

17) en noemde specifiek de 

Kedarieten de mannen 

van het oosten 

Verder voorspelde Ezechiël dat de zonen van het oosten het land van de Moabieten en 

was in vervulling van 

Gods belofte aan Abraham om het land van de Refaïeten aan zijn nakomelingen te 

Veel Bijbeluitleggers geloven dat de wijzen uit Irak of Iran kwamen; gebieden die geografisch 

gezien ten oosten van Israel liggen. In verschillende Bijbelboeken worden de Babyloniërs 
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De natuurlijke conclusie is dat de wijzen uit het oosten nakomelingen van Ismaël waren; in 

de Romeinse tijd bekend als Arabieren.

commentaar over Mattheüs, namelijk uit 160 A.D. van Justin Martyr.

 

c. De geschenken 

 

De wijzen brachten wierook, goud en mirre, drie 

vanuit Zuid-Arabië naar het noorden vervoerd werden. 

Dan Gibson uit hoe de handel in deze producten verliep en 

waarom de Nabateeërs het monopolie over de aanvoer hadden.

De Nabateeërs waren nakomelingen van Ismaëls zoon Nebajoth. In de tijd van aartsvader 

Jakob verhandelden de Ismaëlieten al mirre en wierook met Egypte (Genesis 37:25).

Dit maakt het aannemelijk dat de wijzen uit het gebied van Nabatea, ten oosten van Israel, 

kwamen. 

 

d. De ster in het oosten 

 

Er kan verwarring ontstaan over de uitdrukking van de wijzen, die zeiden dat ze de ster in 

het oosten gezien hadden (Mattheüs 2:2, 9). Taalkundig kan dit op twe

worden: 

1) de wijzen keken naar het oostelijke deel van de hemel en zagen daar de bijzondere 

ster. 

2) toen de wijzen in het oosten waren, zagen ze de bijzondere ster

Israel. 

De tweede manier van lezen past helemaal bij de beschrijving van deze mannen als wijzen 

uit het oosten (Mattheüs 2:1) en mag als de juiste aangemerkt worden. Ook de andere 

manier van lezen is niet in conflict met de tekst, want het is ook mogelijk dat de w

bijzondere ster aan de oostelijke hemel gezien hebben als de vervulling van Numeri 24. 

 

Het is interessant dat de wijlen Dr. Eric Bishop in Jordanië eens een Bedoeïenenstam 

ontmoette met de naam Kaukabaani, hetgeen letterlijk 'van de planeten' b

aan deze toegewijde moslims vroeg hoe ze aan hun naam kwamen, zeiden ze dat hun voor

ouders een planeet gevolgd hadden om de geboorte van de grote profeet Jezus te eren.

 

3. Context in Mattheüs

 

 Het verhaal van de wijzen uit het oosten komt alleen 

Dit was voor de Joden geschreven 

het evangelie leest, valt direct in een geslachtsregister. Voor Westerlingen is dit een saai 

begin van een boek, voor de Joden een krachtig bewijs 

 

Mattheüs begint met Abraham, 

over de hele aarde door hem gezegend zouden zijn

hem voortkwam, ging deze belofte vol

Verder was Jezus een nakomeling van Juda, over wie zijn vader Jakob gezegd had dat zijn 

regering voor eeuwig zou zijn 

De wijzen uit het oosten 
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De natuurlijke conclusie is dat de wijzen uit het oosten nakomelingen van Ismaël waren; in 

meinse tijd bekend als Arabieren. Dit wordt bevestigd door het oudste beschikbare 

commentaar over Mattheüs, namelijk uit 160 A.D. van Justin Martyr.
8
  

De wijzen brachten wierook, goud en mirre, drie kostbaarheden die via karavaanroutes 

naar het noorden vervoerd werden. In zijn boek Quranic Geography

uit hoe de handel in deze producten verliep en noemt verschillende 

waarom de Nabateeërs het monopolie over de aanvoer hadden.
9
 

De Nabateeërs waren nakomelingen van Ismaëls zoon Nebajoth. In de tijd van aartsvader 

verhandelden de Ismaëlieten al mirre en wierook met Egypte (Genesis 37:25).

at de wijzen uit het gebied van Nabatea, ten oosten van Israel, 

 

Er kan verwarring ontstaan over de uitdrukking van de wijzen, die zeiden dat ze de ster in 

het oosten gezien hadden (Mattheüs 2:2, 9). Taalkundig kan dit op twee manieren gelezen 

de wijzen keken naar het oostelijke deel van de hemel en zagen daar de bijzondere 

toen de wijzen in het oosten waren, zagen ze de bijzondere ster in het westen, boven 

De tweede manier van lezen past helemaal bij de beschrijving van deze mannen als wijzen 

uit het oosten (Mattheüs 2:1) en mag als de juiste aangemerkt worden. Ook de andere 

manier van lezen is niet in conflict met de tekst, want het is ook mogelijk dat de w

bijzondere ster aan de oostelijke hemel gezien hebben als de vervulling van Numeri 24. 

Het is interessant dat de wijlen Dr. Eric Bishop in Jordanië eens een Bedoeïenenstam 

ontmoette met de naam Kaukabaani, hetgeen letterlijk 'van de planeten' b

aan deze toegewijde moslims vroeg hoe ze aan hun naam kwamen, zeiden ze dat hun voor

ouders een planeet gevolgd hadden om de geboorte van de grote profeet Jezus te eren.

Mattheüs 

jzen uit het oosten komt alleen in het evangelie naar 

geschreven om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias was. Wie 

, valt direct in een geslachtsregister. Voor Westerlingen is dit een saai 

van een boek, voor de Joden een krachtig bewijs voor wie Jezus was

begint met Abraham, die van God de belofte had ontvangen dat alle geslachten 

over de hele aarde door hem gezegend zouden zijn (Genesis 12:3). In de Messias

deze belofte volledig in vervulling.  

Verder was Jezus een nakomeling van Juda, over wie zijn vader Jakob gezegd had dat zijn 

 (Genesis 49:10).  

10/10/14 

De natuurlijke conclusie is dat de wijzen uit het oosten nakomelingen van Ismaël waren; in 

Dit wordt bevestigd door het oudste beschikbare 

den die via karavaanroutes 

Quranic Geography legt 

verschillende redenen 

De Nabateeërs waren nakomelingen van Ismaëls zoon Nebajoth. In de tijd van aartsvader 

verhandelden de Ismaëlieten al mirre en wierook met Egypte (Genesis 37:25). 

at de wijzen uit het gebied van Nabatea, ten oosten van Israel, 

Er kan verwarring ontstaan over de uitdrukking van de wijzen, die zeiden dat ze de ster in 

e manieren gelezen 

de wijzen keken naar het oostelijke deel van de hemel en zagen daar de bijzondere 

in het westen, boven 

De tweede manier van lezen past helemaal bij de beschrijving van deze mannen als wijzen 

uit het oosten (Mattheüs 2:1) en mag als de juiste aangemerkt worden. Ook de andere 

manier van lezen is niet in conflict met de tekst, want het is ook mogelijk dat de wijzen een 

bijzondere ster aan de oostelijke hemel gezien hebben als de vervulling van Numeri 24.  

Het is interessant dat de wijlen Dr. Eric Bishop in Jordanië eens een Bedoeïenenstam 

ontmoette met de naam Kaukabaani, hetgeen letterlijk 'van de planeten' betekent. Toen hij 

aan deze toegewijde moslims vroeg hoe ze aan hun naam kwamen, zeiden ze dat hun voor-

ouders een planeet gevolgd hadden om de geboorte van de grote profeet Jezus te eren.
10

 

in het evangelie naar Mattheüs voor. 

om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias was. Wie 

, valt direct in een geslachtsregister. Voor Westerlingen is dit een saai 

wie Jezus was! 

dat alle geslachten 

e Messias, die uit 

Verder was Jezus een nakomeling van Juda, over wie zijn vader Jakob gezegd had dat zijn 
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Daarna kwam David, aan wie God beloofde dat er voor e

op de troon zou regeren (2 Samuel 7:16)

Jozef, de echtgenoot van Maria en nakomeling van David, was de wettelijke vader van Jezus 

(Mattheüs 1:16). 

 

Na de uiteenzetting van het geslachtsregister, 

en rond Jezus' leven vervullingen van 

Dit begint al in hoofdstuk 1:22

ongetrouwde Maria een vervulling is van 

de vlucht naar en het verblijf in Egypte voorspeld was door de profeet Hosea.

blijkt de kindermoord in Bethlehem

Nadat koning Herodes gestorven is, keert Jozef op de aan

Israel. Hij gaat echter niet in Bethlehem

opgegroeid is. Daarmee wordt weer een profetisch woord vervuld (Jesaja 11:1; 60:21; 

Zacharia 6:12). In Mattheüs 3:3 wordt alweer een pro

Dit geeft het volgende overzicht:

 

Vervulling Voorspelling

Mattheüs 1:1-17 Genesis 12:3; 49:10; 

2 Samuel 7:16

Mattheüs 1:18-25 Jesaja 7:14 

Mattheüs 2:1-12  

Mattheüs 2:13-15 Hosea 11:1 

Mattheüs 2:16-18 Jeremia 31:15

Mattheüs 2:19-23 Jesaja 11:1
11

Mattheüs 3:1-12 Jesaja 40:3 

 

Het verhaal van de wijzen staat dus midden 

profetieën, de Messias was. Dan is het aannemelijk dat hun bezoek ook in vervulling van een 

profetie plaatsvond.  

Het is opmerkelijk dat de wijzen drie producten brachten, waarvan er twee in Jesaja 

genoemd worden: goud en wierook. 

 

In Numeri 24:17 staat: ' Er zal een ster

opkomen.' Dit is een deel van een voorspelling die de heidense Bileam over het volk Israel 

uitspreekt.' 

Hier wordt een ster genoemd in combinatie met een scepter. Sterren geven licht en richting, 

terwijl de scepters door koningen gebruikt werden om opdrachten te geven. Deze profetie 

verwijst duidelijk naar Jezus als koning en het licht van de wereld. Er is geen andere tekst 

vanuit de oudheid die zo duidelijk de basis geeft om te verwachten dat een special

geboorte van een bijzondere koning aan zou kondigen. 
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Daarna kwam David, aan wie God beloofde dat er voor eeuwig iemand van zijn nageslacht 

(2 Samuel 7:16).  

Jozef, de echtgenoot van Maria en nakomeling van David, was de wettelijke vader van Jezus 

Na de uiteenzetting van het geslachtsregister, laat Mattheüs zien hoe de gebeurtenissen in 

en rond Jezus' leven vervullingen van Oudtestamentische profetieën waren.

Dit begint al in hoofdstuk 1:22-23 waar Mattheüs aangeeft dat de zwangerschap van de 

ongetrouwde Maria een vervulling is van Jesaja 7:14. In hoofdstuk 2:15 legt 

de vlucht naar en het verblijf in Egypte voorspeld was door de profeet Hosea.

Bethlehem al door Jeremia voorspeld te zijn.  

Herodes gestorven is, keert Jozef op de aanwijzing van een engel terug naar 

Bethlehem wonen, maar wijkt uit naar Galilea

opgegroeid is. Daarmee wordt weer een profetisch woord vervuld (Jesaja 11:1; 60:21; 

3:3 wordt alweer een profetie aangehaald die 

Dit geeft het volgende overzicht: 

Voorspelling Gebeurtenis 

Genesis 12:3; 49:10;  

2 Samuel 7:16 

een eeuwige heerser uit het geslacht van David, tot zegen 

van de hele wereld  

 zoon geboren uit een maagd met de naam Jezus

 

 Gods zoon zal uit Egypte komen 

Jeremia 31:15 verdriet in Bethlehem om gestorven kinderen
11

 een loot (Hebreeuws netzer) komt voort uit Jesse

 iemand die in de woestijn de weg voorbereidt voor de Heer

Het verhaal van de wijzen staat dus midden tussen bewijzen dat Jezus, op grond van 

was. Dan is het aannemelijk dat hun bezoek ook in vervulling van een 

Het is opmerkelijk dat de wijzen drie producten brachten, waarvan er twee in Jesaja 

genoemd worden: goud en wierook.  

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël 

opkomen.' Dit is een deel van een voorspelling die de heidense Bileam over het volk Israel 

Hier wordt een ster genoemd in combinatie met een scepter. Sterren geven licht en richting, 

de scepters door koningen gebruikt werden om opdrachten te geven. Deze profetie 

verwijst duidelijk naar Jezus als koning en het licht van de wereld. Er is geen andere tekst 

vanuit de oudheid die zo duidelijk de basis geeft om te verwachten dat een special

geboorte van een bijzondere koning aan zou kondigen.  

 

10/10/14 

euwig iemand van zijn nageslacht 

Jozef, de echtgenoot van Maria en nakomeling van David, was de wettelijke vader van Jezus 

hoe de gebeurtenissen in 

waren. 

aangeeft dat de zwangerschap van de 

In hoofdstuk 2:15 legt Mattheüs uit dat 

de vlucht naar en het verblijf in Egypte voorspeld was door de profeet Hosea. Vervolgens 

wijzing van een engel terug naar 

Galilea, waar hij 

opgegroeid is. Daarmee wordt weer een profetisch woord vervuld (Jesaja 11:1; 60:21; 

fetie aangehaald die in vervulling gaat.  

een eeuwige heerser uit het geslacht van David, tot zegen 

zoon geboren uit een maagd met de naam Jezus 

om gestorven kinderen 

) komt voort uit Jesse 

iemand die in de woestijn de weg voorbereidt voor de Heer 

, op grond van 

was. Dan is het aannemelijk dat hun bezoek ook in vervulling van een 

Het is opmerkelijk dat de wijzen drie producten brachten, waarvan er twee in Jesaja 60:6 

uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël 

opkomen.' Dit is een deel van een voorspelling die de heidense Bileam over het volk Israel 

Hier wordt een ster genoemd in combinatie met een scepter. Sterren geven licht en richting, 

de scepters door koningen gebruikt werden om opdrachten te geven. Deze profetie 

verwijst duidelijk naar Jezus als koning en het licht van de wereld. Er is geen andere tekst 

vanuit de oudheid die zo duidelijk de basis geeft om te verwachten dat een speciale ster de 
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Dat Mattheüs in het gedeelte over de wijzen

mogelijk omdat de beloften in Jesaja en Numeri heel bekend waren. Het complete overzicht 

ziet er dan als volgt uit:  

 

Vervulling Voorspelling

Mattheüs 1:1-17 Genesis 12:3; 49:10; 

2 Samuel 7:16

Mattheüs 1:18-25 Jesaja 7:14 

Mattheüs 2:1-12 Numeri 24:17; 

Jesaja 60:6-7 

Mattheüs 2:13-15 Hosea 11:1 

Mattheüs 2:16-18 Jeremia 31:15

Mattheüs 2:19-23 Jesaja 11:1 

Mattheüs 3:1-12 Jesaja 40:3 

 

4. Conclusie 

 

Het oosten wordt in de Bijbel vooral gebruikt voor het gebied waar de 

De producten die de wijzen meebrachten, werden eeuwenlang door de 

deld. Door hun handel met omringende volken verzamelden de Ismaëlieten veel kennis en 

door de binding met Israel via hun gemeenschappelijke voorvader Abraham konden ze een 

bijzondere interesse hebben in de profetie over de ster. 

Babylonische achtergrond heeft, is het heel begrijpelijk dat 

geleerden met een andere achtergrond gebruikte, zoals de 

Daarom is de conclusie dat de wijzen nakomelingen van 

 

Dat de Ismaëlieten wierook en goud brachten, lijkt niet te stroken met de woorden van 

Jesaja, die profeteerde dat de mensen uit Sjeba deze kostbaarheden zullen brengen. D

Ismaëlitische stammen, Nebajoth en Kedar, 

Als handelaren met Zuid-Arabië is het aannemelijk dat 

in Sjeba betaalden van hun eigen rijkdommen: 

kuddes schapen en rammen.
12

zien van de profetie in Jesaja 60. 

 

De komst van een handvol Arabieren staat echter in geen verhouding tot de belofte dat allen 

uit Sjeba zullen komen en alle schapen van Kedar

We mogen dan ook verwachten dat er nog een 

Naast nakomelingen van Ismaël

Arabisch Schiereiland de Heer Jezus Christus aanbidden.

voor Hem neer, op grond van een openbaring van

vele Arabieren in het Midden Oosten 

knieën van harte buigen voor de gezalfde koning der koningen, Jezus de Messias.
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in het gedeelte over de wijzen geen specifieke profetieën aanhaalde

omdat de beloften in Jesaja en Numeri heel bekend waren. Het complete overzicht 

oorspelling Gebeurtenis 

Genesis 12:3; 49:10;  

2 Samuel 7:16 

een eeuwige heerser uit het geslacht van David

de hele wereld  

zoon geboren uit een maagd met de naam Jezus

Numeri 24:17;  

 

goud en wierook gebracht aan een koning

door een bijzondere ster aangekondigd werd

Gods zoon zal uit Egypte komen 

Jeremia 31:15 verdriet in Bethlehem om gestorven kinderen

een loot (Hebreeuws netzer) komt voort uit Jesse

iemand die in de woestijn de weg voorbereidt voor de Heer

Het oosten wordt in de Bijbel vooral gebruikt voor het gebied waar de Ismaëlieten

De producten die de wijzen meebrachten, werden eeuwenlang door de Ismaëlieten

Door hun handel met omringende volken verzamelden de Ismaëlieten veel kennis en 

door de binding met Israel via hun gemeenschappelijke voorvader Abraham konden ze een 

bijzondere interesse hebben in de profetie over de ster. Ofschoon het woord 

lonische achtergrond heeft, is het heel begrijpelijk dat Mattheüs dit woord voor 

geleerden met een andere achtergrond gebruikte, zoals de Ismaëlieten.  

Daarom is de conclusie dat de wijzen nakomelingen van Ismaël waren.  

wierook en goud brachten, lijkt niet te stroken met de woorden van 

Jesaja, die profeteerde dat de mensen uit Sjeba deze kostbaarheden zullen brengen. D

stammen, Nebajoth en Kedar, zullen echter ook van hun rijkdommen brengen. 

Arabië is het aannemelijk dat de Arabische Nabateeërs

hun eigen rijkdommen: dierenhuiden en andere producten van hun 
12

 Zo is in het bezoek van de wijzen inderdaad een vervulling te 

n de profetie in Jesaja 60.  

De komst van een handvol Arabieren staat echter in geen verhouding tot de belofte dat allen 

uit Sjeba zullen komen en alle schapen van Kedar als offer gebracht zullen worden

We mogen dan ook verwachten dat er nog een veel grotere vervulling van Jesaja 60 komt. 

Ismaël, zullen ook velen van Sjeba en Midian en Efa

de Heer Jezus Christus aanbidden. Eens knielden de wijzen

, op grond van een openbaring van een bijzondere ster. Op een dag zullen 

vele Arabieren in het Midden Oosten en daarbuiten, nadat hun ogen zijn open

van harte buigen voor de gezalfde koning der koningen, Jezus de Messias.
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geen specifieke profetieën aanhaalde, is 

omdat de beloften in Jesaja en Numeri heel bekend waren. Het complete overzicht 

een eeuwige heerser uit het geslacht van David, tot zegen van 

zoon geboren uit een maagd met de naam Jezus 

koning, wiens geboorte 

door een bijzondere ster aangekondigd werd 

om gestorven kinderen 

) komt voort uit Jesse 

weg voorbereidt voor de Heer 

Ismaëlieten woonden. 

Ismaëlieten verhan-

Door hun handel met omringende volken verzamelden de Ismaëlieten veel kennis en 

door de binding met Israel via hun gemeenschappelijke voorvader Abraham konden ze een 

Ofschoon het woord magus een 

dit woord voor 

wierook en goud brachten, lijkt niet te stroken met de woorden van 

Jesaja, die profeteerde dat de mensen uit Sjeba deze kostbaarheden zullen brengen. De 

van hun rijkdommen brengen. 

Nabateeërs de mensen 

dierenhuiden en andere producten van hun 

Zo is in het bezoek van de wijzen inderdaad een vervulling te 

De komst van een handvol Arabieren staat echter in geen verhouding tot de belofte dat allen 

als offer gebracht zullen worden. 

tere vervulling van Jesaja 60 komt. 

en Midian en Efa
13

 op het 

de wijzen vrijwillig 

. Op een dag zullen 

opengegaan, hun 

van harte buigen voor de gezalfde koning der koningen, Jezus de Messias. 
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