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HET VERHAAL VAN DE DRIE (7min 38) - muziek: Antoine Oomen 

 

Toen Jezus geboren was in Betlehem, in het land van Juda 

in de dagen van koning Herodes, 

zie, wijzen uit het oosten 

kwamen in Jeruzalem en vroegen: 

Waar is de nieuwgeboren koning van de Joden 

wij hebben zijn ster zien opgaan  

en zijn gekomen hem te aanbidden. 

 

Toen koning Herodes dit hoorde 

raakte hij in verwarring 

en heel Jeruzalem ook. 

Hij riep de priesters en de schriftgeleerden van het volk bijeen  

en vroeg hen waar de messias zou worden verwekt. 

 

“In Betlehem, land van Juda, 

want zo staat geschreven:  

gij, Betlehem, land van Juda, 

zijt niet de geringste, 

uit u zal komen een leidsman, 

herder van Israël mijn volk.” 

 

Toen heeft Herodes heimelijk de wijzen ontboden 

om van hen te horen 

dag en uur waarop de ster verschenen was. 

Hij stuurde hen naar Betlehem 

om navraag te doen naar het kind. 

 

“Laat mij weten als gij het gevonden hebt, 

dan kan ook ik komen en aanbidden.” 

 

Zij hebben de koning aangehoord en zijn gegaan. 

En zie, de ster die zij hadden aanschouwd 

ging voor hen uit, 

tot boven de plaats waar het kind was. 
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Zij kwamen in dat huis en zagen het kind 

en Maria zijn moeder 

en wierpen zich neer en aanbaden hem. 

 

Zij openden hun schatten 

en gaven hem ten geschenke 

goud, wierook en mirre. 

 

Toen in een droom hen gezegd werd 

niet terug te gaan naar Herodes 

weken zij uit, en zijn langs een andere weg 

gekeerd naar hun land. 

 

Toen de wijzen waren uitgeweken, 

zie, een engel van Godswege verschijnt aan Jozef, 

in een droom: 

“Sta op, neem het kind en zijn moeder 

en vlucht naar Egypte.” 

 

Toen hij merkte dat de wijzen hem hadden misleid, 

ontstak Herodes in woede. 

Hij gaf bevel dat in Betlehem en wijde omtrek 

alle kinderen van twee jaar en jonger moesten gedood. 

 

Toen ging in vervulling wat ooit werd gesproken 

door de profeet Jeremia: 

 

Een stem wordt in Rama gehoord, 

een stem van wenen en klagen, 

Rachel ontroostbaar schreeuwt 

om haar kinderen die niet meer zijn. 

 

 

Matteüs 2:1-18 


