
Kerst: De grootste koning, geboren op de nederigste plek

Stukje uit de Nativity Story
PP1

We zijn hier vandaag om kerst te vieren. Wie kerst zegt, zegt eigenlijk: de geboorte van Jezus. 
De wijzen in de film zeggen over Jezus: ‘De grootste koning, geboren op de nederigste plek’.

Dat die baby, Jezus, geboren wordt op een nederige plek, is niet zo moeilijk te begrijpen. 
Maria en Jozef waren niet welkom in een herberg. Maria moest bevallen in een plaats, 
bedoeld voor het vee – in de Bijbel staat dat Jezus in een kribbe, een voederbak gelegd werd. 
Dát is een nederige plek. 

- propere lakens – afwezig
- proper water – waarschijnlijk afwezig
- een warme en beschermde plaats voor de baby – afwezig
- hulp van een vroedvrouw – afwezig 

Zo’n plek wens je niemand toe als plaats om te bevallen. 

Is heel dit verhaal niet wat vreemd? Bij twee onbelangrijke, arme mensen wordt een baby 
geboren, op een heel nederige plek. Er komen herders langs – ok, dat waren in die tijd ook 
onbelangrijke mensen, maar toch is het vreemd dat zij naar een baby komen kijken. Maar… er 
komen ook wijzen, rijke mannen, van heel ver weg, ze zijn waarschijnlijk maanden onderweg 
geweest. En dus zijn ze waarschijnlijk niet vlak na Jezus’ geboorte bij Jezus gekomen, zoals 
in de film, maar een hele tijd later. In ieder geval komen zij ook bij die onbelangrijke baby, 
geboren in een onbelangrijk gezin, op bezoek. Je zou denken: ‘Oeps, vergissing, we moesten 
bij de koning zijn.’ Nee, want ze geven drie geschenken, dure geschenken, geschenken die 
passen bij een koning, bij de grootste koning. 

Waarom maken een aantal wijzen een maandenlange reis om hun dure geschenken te geven 
aan een baby, die geboren is op een plaats voor het vee? En waarvan de ouders onbelangrijke, 
arme mensen waren? Hebben de wijzen zich misschien toch vergist? Moesten ze hun 
geschenken eigenlijk aan een andere baby geven? Om het antwoord te vinden, moeten we 
gaan kijken bij wie Jezus eigenlijk is. 

In de film zeggen de wijzen iets als ze hun cadeau geven. Er staat niet in de Bijbel dat ze dat 
gezegd hebben. Zal ik even lezen hoe het er staat? 

Matteüs 2:10-11. 
Meer niet. Ik denk ook niet dat de wijzen gezegd hebben wat ze in de film zeggen, maar toch 
wil ik die zinnen gebruiken om duidelijk te maken wie Jezus eigenlijk is. 

De eerste wijze geeft goud en zegt: Voor de hoogste Heer en Koning.
De tweede wijze geeft wierook en zegt: Voor de allerhoogste priester.
De derde wijze geeft mirre en zegt: Om uw opoffering te eren. 

Als we deze drie zinnen begrijpen, begrijpen we ook beter wie Jezus is en waarom de wijzen 
de geschenken aan de baby Jezus geven en niet aan een andere baby.

Goud voor de hoogste Heer en Koning
PP2

Jezus was niet zomaar een baby; Hij was God zelf;



In de tijd dat Jezus’ geboren werd, was goud al een heel kostbaar edelmetaal. Ik heb nog nooit 
aan iemand goud gegeven. Je geeft iemand niet zomaar goud. Hoe opmerkelijk dat de wijzen 
aan een baby, geboren in miserabele omstandigheden, in een onbelangrijk gezin, goud geven. 
Dat laat al zien dat ze dachten dat baby Jezus heel belangrijk zou worden. 

Zullen we een tekst uit de Bijbel lezen die laat zien wie Jezus is? 
Filippenzen 2:9-11 + PP3

Er wordt heel wat over Jezus gezegd. Zo staat er dat ooit elke knie, dus iedereen, zich zal 
buigen voor Jezus. En dat iedereen zal zeggen: ‘Jezus is Heer’. En Zijn naam zal groter dan 
die van wie ook. Met Zijn naam wordt in de Bijbel Zijn hele persoon, wie Hij is, bedoeld.

De Bijbel laat dus zien dat de wijzen het niet bij het verkeerde eind hadden door Jezus goud te 
geven. Hij werd misschien geboren op een nederige plek, maar dat zegt niets over wie Hij 
echt is. Jezus is groter en belangrijker dan wie ook en ooit zal iedereen zich buigen voor Hem! 
Hij is m.a.w. de hoogste Heer en Koning. 

Wierook voor de allerhoogste priester
PP4

De wijzen gaven nog een geschenk. Wierook – dat kennen we allemaal. Nu is dat behoorlijk 
goedkoop, niet echt iets voor rijke mensen. Vroeger wel. 

Wierook werd door de Joden in de tempel gebruikt – het werd aangestoken als reukoffer voor 
God. Die offers werden aangestoken door de priesters die in de tempel werkten.

Het is nodig dat we even bedenken wat de functie van een priester is. Bij de Joden, en 
eigenlijk heeft men dat in de katholieke kerk ook, is een priester een persoon tussen God en 
de mensen. Jezus wordt, door de wijze in de film, een priester genoemd. Hij is dus een 
persoon tussen God en ons. 

Jezus, die kleine baby, is niet alleen de hoogste Heer en Koning, maar ook iemand die tussen 
God en ons staat. Dat staat geschreven in de Bijbel:

1 Timoteüs 2:5 + PP5
Is het dan nodig dat er een bemiddelaar is tussen God en mij, tussen God en u? Ja.

Weet u wat wij geloven? In de Bijbel staat dat alle mensen fouten hebben gemaakt. Wij 
noemen dat vaak zonde. Iedereen heeft, in zijn leven, minstens één keer iets verkeerd gedaan. 
Als we kijken hoeveel oorlog en wreedheid er is in de wereld, dan is dat niet zo moeilijk te 
begrijpen. Door die fouten, zonden, is de relatie tussen God en ons kapot gegaan. Het is de 
functie van de priester om die gebroken relatie terug te herstellen. En dat is ook de reden 
waarom Jezus naar de aarde kwam. Hij wilde de relatie tussen God en ons herstellen. 

Zo komen we bij de vraag hoe hij die relatie hersteld heeft. Dat vinden we bij het derde 
geschenk.

Mirre om Jezus’ opoffering te eren
PP6

Mirre is, zoals wierookhars, hars dat uit een boom gewonnen wordt. Daar wordt dan olie van 
gemaakt. Het was, zoals goud en wierook heel kostbaar – zo’n 330gram kostte voor een 



gewone arbeider een jaarsalaris. Het werd, door de Joden, vooral gebruikt bij begrafenissen. 
Het lichaam van de overleden persoon werd gezalfd met o.a. mirre. 

De wijze zei dat de mirre er was om Jezus’ opoffering te eren. Jezus’ opoffering – het gaat 
hier over Zijn dood. 

Ik heb daarnet één versje uit Timoteüs gelezen over de bemiddelaar. Ik lees nu ook de verzen 
die ervoor en erna staan. 

1 Tim.2:3-6
Wat is Gods bedoeling? Hij wil dat iedereen gered wordt. Ik heb u daarnet verteld dat wij 
allemaal een probleem hebben – wij hebben fouten gemaakt, zonden gedaan. Voor die fouten 
moet God ons straffen – dat is gerechtigheid.

Als ik iets steel of te snel rijdt of op een andere manier de wet overtreedt, dan moet ik  
daar voor gestraft worden.

God moet ons ook straffen, maar Hij wil eigenlijk dat wij gered worden – want, heel 
belangrijk, Hij houdt van ons. Hij houdt van iedereen die hier is. En daarom is Jezus 
bemiddelaar geworden. Hoe? Hij heeft zich gegeven als losgeld. 

Als iemand gegijzeld is, wordt er vaak losgeld geëist. Als er, ik zeg maar iets, één 
miljoen euro betaald wordt, wordt de gijzelaar vrijgelaten. 

Jezus wordt hier vergeleken met losgeld. Hij is het geld dat betaald wordt om mij, om u vrij te 
kopen, om het probleem tussen God en ons op te lossen. Hoe heeft hij dat gedaan? Daarvoor 
moeten we terug naar het stukje uit Filippenzen dat ik ook al gelezen heb. Nu lees ik het vers 
ervoor erbij. 

Filippenzen 2:8-11

PP7
Wat heeft Jezus moeten doen om het probleem tussen God en ons op te lossen, om ons te 
redden, om de straf die wij moeten krijgen weg te nemen? Hij is zelf moeten sterven. Hij is 
gekruisigd… Dat is de opoffering waar de wijze over spreekt in de film. Hij heeft Zijn leven 
opgeofferd, is gestorven in mijn plaats. Hij heeft zich laten kruisigen om u te redden van de 
straf die u verdiende. 

Slot
PP8

Dat kindje in de kribbe, geboren op een nederige plek, was niet zomaar een kindje. De wijzen 
gaven het kind cadeaus die bedoeld zijn voor een Koning. En dat is Jezus ook. Hij is de 
hoogste Koning en Heer, want ooit zal iedereen voor Hem buigen. Hij is ook een priester, een 
bemiddelaar, iemand die tussen God en ons staat. En dat is nodig, want wij hebben fouten 
gemaakt, zonden gedaan en moeten eigenlijk gestraft worden. Dat is gerechtigheid. Maar God 
wil ons niet straffen, omdat Hij van ons houdt. Daarom is er een uitweg. Jezus heeft zich 
opgeofferd, Hij heeft Zijn leven gegeven in onze plaats. Hij heeft de straf die wij moesten 
krijgen zelf ondergaan. 

Wij vieren dat Jezus geboren is in een kribbe. Het belangrijkste daarbij is dat u beseft wie 
Jezus eigenlijk is. Ik hoop dat u dat ook zal gaan beseffen. Dan krijgt kerst een heel 
belangrijke inhoud voor uw leven.

Amen.


