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WAREN DE WIJZEN UIT HET 
OOSTEN IN BETHLEHEM? 
 
Op de gelovigen rust de taak om 
dingen die we horen altijd te toetsen 
aan het Woord van God (1 Thes- 
salonicensen 5:20-22). 
De tradities hebben veel waarheden 
veranderd. De apostel Paulus 
waarschuwt ons in Kolossensen 2:8. 
Traditie maakt mensen blind, ze 
hoeven niet na te denken. Ze 
leunen op de mooie verhalen en het 
fijne gevoel dat het geeft.  
En zo is het ook met het verhaal 
over de wijzen uit het oosten.  
Allen hebben we plaatjes van hun 
gezien in de stal. Maar wat zegt de 
bijbel?  
 
We zien in de bijbel dat Jozef en Maria 
terug keerden naar de plek waar ze 
oorspronkelijk vandaan kwamen: 
Názareth.  
 
"En toen zij alles voleindigd hadden, wat 
naar de wet des Heeren te doen was, 

keerden zij weer naar Galiléa, tot hun stad 
Názareth." (Lukas 2:39) 
 
Wat naar de wet des Heeren hadden ze 
precies voleindigd? Het antwoord vinden 
we in Leviticus 12:1-8: 
"Wanneer een vrouw ... een jongen 
gebaard zal hebben, zo zal zij zeven 
dagen onrein zijn; ... En op de achtste dag 
zal het vlees van zijn voorhuid besneden 
worden. Daarna zal zij drie en dertig 
dagen blijven in het bloed van haar 
reiniging; ... En als de dagen van haar 
reiniging ... vervuld zullen zijn, zo zal zij 
een eenjarig lam ten brandoffer ... 
brengen, voor de deur van de tent der 
samenkomst, tot de priester. ... 
Maar indien haar hand niet genoeg voor 
een lam vindt, zo zal zij twee tortelduiven, 
of twee jonge duiven nemen, ..." 
 
Door deze wet weten we, dat Jozef en 
Maria in de tempel van Jeruzalem 
offerden, zo′n 41 dagen (7+1+33) na de 
geboorte van Jezus. Dit alles gebeurde 
zonder enig gevaar van Herodes, die vrij 
snel na de komst van de wijzen besloot 
om alle kinderen tot 2 jaar, en niet tot 41 
dagen, te doden (Mattheüs 2:16). 
 
Verder weten we dat Jozef en Maria niet 
in angst of in het geheim naar Jeruzalem 
gingen, omdat Simeon en Anna de 
beloofde Heiland herkenden en hun 
blijdschap niet geheim hielden (Lukas 
2:25-38).  
 
Bovendien leert Lukas 2:24 ons dat Jozef 
en Maria niet voldoende hadden voor een 
eenjarig lam, want ze brachten een paar 
tortelduiven, of twee jonge duiven. Met de 
geschenken van de wijzen hadden ze 
gemakkelijk een eenjarig lam kunnen 
offeren. 
 
We kunnen dus stellen dat de wijzen nog 
niet waren gekomen en dat Jozef en 
Maria terugkeerden naar Názareth.  
 


