21 Oktober

☼

Bezoek van de Magiërs en de Vlucht naar Egypte
Het reinigingsritueel, dat veertig dagen na de geboorte van Jezus plaatsvindt, zou normaal gesproken een
eenjarig lam en een duif als offergave hebben vereist. Maar de wet staat arme ouders, zoals Jozef en Maria,
toe om een tweede duif te offeren in plaats van het lam dat voor hen onbetaalbaar is. Zelfs aan de offergaven
van Zijn ouders voor het reinigingsritueel kunnen we dus zien dat Jezus in een heel nederige situatie ter wereld
komt.
Ondanks deze onbeduidende omstandigheden verspreidt het nieuws over de geboorte van Jezus zich als een
lopend vuurtje door Judea en zelfs daarbuiten. Matteüs beschrijft het bezoek aan Bethlehem van een groep
filosofen-priesters die interessant genoeg misschien wel volgelingen zijn van het heidense Zoroastrisme uit
Perzië. Er wordt aangenomen dat zij contact hadden met de Joden, toen die over de wereld uiteengeslagen
waren, en dat zou hen ongetwijfeld in aanraking hebben gebracht met de Joodse Messias uit de profetieën. De
Magiërs worden ertoe aangezet om de grote afstand naar Jeruzalem af te leggen, vanwege een ster die
verscheen ten tijde van de geboorte van Jezus. Het is niet bekend hoeveel mensen deze lange reis aflegden
(er bestaat zeker geen overtuigend bewijs voor het traditionele drietal), maar blijkbaar arriveert het gezelschap
zo'n zes maanden na de geboorte van Jezus en doen zij navraag naar de locatie van het kind. Ondertussen
hebben Jozef en Maria onderdak gevonden in een huis. In dat huis geven de Magiërs hun geschenken aan
deze pasgeboren “Koning der Joden”.
Koning Herodes is ontzet door dit bezoek van de Magiërs, omdat hij gelooft dat de geboorte van Jezus een
politieke bedreiging vormt voor zijn heerschappij. Daarom stuurt Herodes zijn soldaten naar Bethlehem om alle
jongetjes te doden die geboren zouden kunnen zijn in de tijdsperiode die door de berekeningen van de Magiërs
wordt aangegeven. Omdat er zoals gezegd zo'n zes maanden zijn verstreken sinds de geboorte van Jezus,
blijkt Herodes in zijn bevel voor de zekerheid een ruime marge toe te passen: alle kleine jongetjes in Bethlehem
tot zo'n twaalf of dertien maanden oud, naar schatting veertig tot vijftig in aantal, worden gedood (de tekst geeft
aan dat alle jongetjes jonger dan twee jaar vermoord worden; het is een Joodse gewoonte om elk kind van
twaalf maanden en ouder als tweejarige te beschouwen).
Maar Jozef wordt, zoals we zullen zien, gewaarschuwd voor deze slachtpartij en zal snel naar Egypte vluchten,
waar hij, Maria en het kindje Jezus zullen blijven tot na de dood van Herodes.
Mat. 2:1-8
Jeruzalem
(ca. 4-2 v.C.)

WIJZE MANNEN ZOEKEN JEZUS. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in

de dagen van den koning Heródes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem
aangekomen. Zeggende: “Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn
ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
De koning Heródes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. En
bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen,
waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: “Te Bethlehem, in Judéa gelegen;
want alzo is geschreven door den profeet:
'En gij Bethlehem, gij land Juda!
zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda;
want uit u zal de Leidsman voortkomen,
Die Mijn volk Israël weiden zal.'”
Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd,
wanneer de ster verschenen was; en hen naar Bethlehem zendende, zeide: “Reist heen, en
onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het
mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.”

Mat. 2:9-12

WIJZE MANNEN BEZOEKEN JEZUS. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en

ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven
de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote
vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende,
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. En door Goddelijke openbaring
vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Heródes, vertrokken zij door

een anderen weg weder naar hun land.
Mat. 2:13-15
Egypte

VLUCHT NAAR EGYPTE. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef

Mat. 2:16-18

HERODES BEVEELT SLACHTPARTIJ. Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen

in den droom, zeggende: “Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte,
en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Heródes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve
te doden.”
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar
Egypte; en was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den
Heere gesproken is door den profeet, zeggende: “Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”
werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die
binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar
den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen
gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:
“Een stem is in Rama gehoord,
geklag, geween en veel gekerm;
Rachel beweende haar kinderen,
en wilde niet vertroost wezen,
omdat zij niet zijn!”

Van Kind tot Volwassene
Na hun korte verblijf in Egypte keren Jozef en Maria terug naar hun huis in Nazareth in Galilea, waar Jozef zijn
ambacht als timmerman weer oppakt. Gedurende de volgende tien jaar groeit Jezus lichamelijk, mentaal en
geestelijk. Er bestaan geen Schriftteksten over de jeugd van Jezus tot het moment waarop Hij, wanneer Hij
twaalf jaar oud is, mee wordt genomen naar Jeruzalem om Pascha te vieren. Op deze leeftijd heeft Jezus het
punt bereikt waarop een Joodse jongen spoedig een “zoon der wet” zal worden; een wet die Hij geacht wordt te
leren en te gehoorzamen. Maar Jezus' begrip van de wet is veel groter dan dat van Zijn leeftijdgenoten. Na
afloop van de Paschaviering raken Zijn ouders Hem kwijt. Wanneer zij Hem later eindelijk terugvinden, blijkt Hij
in gesprek te zijn met de geleerde rabbijnen. En wanneer Zijn ouders hun bezorgdheid uitdrukken over de
manier waarop Hij hen heeft verlaten, geeft Jezus hun een antwoord dat aangeeft dat Hij Zich nu al bewust is
van Zijn Goddelijke Zoonschap en Zijn rol als de Messias.
Mt. 2:19-23
Luk. 2:39,40
Nazareth

TERUGKEER NAAR NAZARETH.

Luk. 2:41-50
Jeruzalem

JEZUS BEZOEKT JERUZALEM. En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van

Mt
Toen Heródes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren
verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. Zeggende: “Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder
tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten.”
Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in
het land Israëls. Maar als hij hoorde, dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn
vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in
den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn
woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten
gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden. Lk En het Kindeken wies op, en werd gesterkt
in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

pascha. En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren,
naar de gewoonte van den feestdag; en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij
wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet. Maar
menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem
onder de magen, en onder de bekenden. En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar
Jeruzalem, Hem zoekende. En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den
tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende. En allen, die
Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden. En zij, Hem ziende, werden
verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: “Kind! Waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader
en ik hebben U met angst gezocht.”

En Hij zeide tot hen: “Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de
dingen Mijns Vaders?” En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
Luk. 2:51,52
Nazareth

IN NAZARETH OPGEGROEID. En Hij ging met hen af, en kwam te Názareth, en was hun

onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid,
en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

Er is verder weinig bekend over de eerste dertig jaar van het leven van Jezus. We weten dat Jezus ten minste
vier broers had – Jakobus, Jozef, Judas en Simon – en meerdere zussen, waarvan we de namen niet kennen.
Omdat er verder niet meer gesproken wordt over Jozef, lijkt het erop dat hij stierf toen Jezus nog relatief jong
was. Daarom viel de verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud van Zijn moeder, broers en zussen op de
schouders van Jezus, omdat Hij de oudste was. Blijkbaar heeft Jezus jarenlang voor Zijn familie gezorgd door
te werken als timmerman, een ambacht dat Hem door Zijn vader is bijgebracht.
Wanneer Jezus dertig jaar oud is – de vereiste Joodse leeftijd voor geestelijk leiderschap – laat Jezus deze
taak om Zijn familie te voeden achterwege en richt Hij Zich op de geestelijke voeding van de hele menselijke
familie.
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