
Dominee van Rhijn gebruikt vandaag twee stukjes uit de Bijbel in zijn preek. Het zijn Jesaja 60 vers 1 – 6 en Matteüs 2 vers 1 – 12. 

In Matteüs 2 gaat het over de wijze mannen die bij Jezus op bezoek komen nadat ze een bijzondere ster hebben gezien. 

Jesaja was een profeet en leefde al lang voordat de Heer Jezus geboren werd. Hij moest van God aan de mensen vertellen wat er later zal 

gebeuren. 

 

Een hele bekende tekst uit Jesaja die over de geboorte van de Heer Jezus gaat is Jesaja 9 vers 5. 

Zoek deze maar eens op in je Bijbel en vul de woorden die ontbreken op de lijntjes in! Gebruik de Nieuwe Bijbelvertaling! 

 

Jesaja 9 vers 5: 

Een ___________ is ons ___________________, 

een ___________ is ons  ___________________; 

de _________________________ rust op zijn ________________________. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare  ___________________, 

Goddelijke _____________, Eeuwige _________________, Vr______________. 

 
Zoek nu Jesaja 7 vers 14 maar eens op. Hier lees je al dat Maria een zoon zal krijgen en hoe ze hem moet noemen. 

 

Jesaja 7 vers 14: 

Daarom zal de ___________ zelf u een ____________ geven: 

de jonge __________ is zwanger, zij zal spoedig een __________ baren 

en hem _________________ noemen. 

 
Als de wijze mannen bij koning Herodes komen, vragen ze hem waar de koning van de Joden geboren is. Herodus weet het niet en vraagt dit 

aan de hogepriesters en de schriftgeleerden. Ze vertellen hem dat dit in Betlehem is, dat heeft de profeet Micha al voorspeld. Lees 

Matteus 2 vers 3 tot en met 6 maar eens en zoek daarna Micha 5 vers 1 op. Zie je dat dit ook al lang voordat Jezus geboren is voorspeld is? 

 

Micha 5 vers 1: 

Uit jou, ______________ in Efrata, 

te _____________ om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt ________________ voort 

die voor mij over ____________ zal ______________ . 

 
Nu even terug naar Jesaja 60 vers 1 tot en met 6. Waarom heeft de dominee dit gelezen bij Mattheüs 2 vers 1 – 12? Omdat Jesaja hier 

zegt dat er mensen uit een ver land met geschenken naar Jezus zullen komen om hem te eren. Best een moeilijk stukje als je dit leest. 

Daarom hier nog een korte zin om in te vullen en denk hierbij aan wat de wijze mannen deden die bij de Heer Jezus op bezoek kwamen. 

 

Jesaja 60 vers 6 (de laatste twee regels): 

Uit Seba komen ze in ___________ getale, 

beladen met ___________ en ___________. 

Zij _____________________ de roemrijke ___________ van de ________. 

 
Het was geen makkelijke opdracht voor jullie vanmorgen. Als je onthoudt dat, al lang voordat Jezus geboren wordt, de Here God de 

profeten al verteld heeft dat Jezus zal komen, heb je een heleboel geleerd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


