Eindtijdbode
Jezus Christus en Dien gekruisigd
www.eindtijdbode.nl

De

schatten

der

wijzen

Erbij betrokken zijn
Bij het herdenken van de komst van Jezus
Christus naar deze wereld kan zich de vraag aan
ons opdringen of en hoe wij bij dit gebeuren betrokken zijn. Toen Hij geboren was, hebben ongetwijfeld velen er bij gerucht van vernomen. Van
enige weinige personen staat echter vermeld dat
zij de beloofde Zoon ook werkelijk gezien hebben.
Tot welke groep kunnen wij onszelf rekenen?
De Bijbel verhaalt over de “wijzen uit het Oosten”,
die de ster van Jezus “in de opgang” hadden gezien en die met deze boodschap aankwamen te
Jeruzalem.
Veel wordt ons niet verteld over deze wijzen. Dezelfde waas van geheimzinnigheid die hun verschijning toen omgaf, is er ook nu nog. Toch is één
ding zeker. Zij waren meer betrokken bij de komst
van de Zaligmaker dan de meeste mensen uit het
Judea van die dagen. Niet in het minst omdat zij
Hem iets schonken van zichzelf. Zij vereerden
Hem met geschenken:
“En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het
Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer
en aanbaden Het (Kind). Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en
wierook en mirre.” (Mattheüs 2:11) 1
Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
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Wie waren deze wijzen uit het Oosten?
Wat een opschudding moet dat gegeven hebben
in Jeruzalem, toen deze eerbiedwaardige mannen
van raadselachtige herkomst zich aldaar aandienden! En met welk een boodschap kwamen zij! Zij
kwamen als het ware uit de hemel neerdalen. Wellicht letterlijk, want “het Oosten” – zijnde de plaats
van de opgang van de zon – is een oude aanduiding voor de hemelse streken.
Ongetwijfeld waren het geen sterrenwichelaars,
zoals de gangbare mening wil. Want door dezulken laat God Zich geen eer bewijzen!
Bovendien is er alle reden voor om te geloven dat
het geen gewone ster (of conjunctie 2 van sterren)
was die zij gezien hadden.
Vele eeuwen eerder profeteerde Bileam:
“Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een
scepter uit Israël opkomen;...” (Numeri 24:17b)
Deze ster was Christus. Het was de glans van
Zijn heerlijkheid. Deze ster was de lichtglans van
Goddelijke majesteit, de heerlijkheid die de Zoon
bezat eer de wereld was:
“En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de
heerlijkheid die Ik (= Jezus Christus, de Zoon) bij U bezat voordat de wereld er was.” (Johannes 17:5)
Conjunctie = Letterlijk 'samenvoeging', treedt op als twee
hemellichamen, die toch ver van elkaar vandaan staan,
vanuit het perspectief van de waarnemer gezien schijnbaar
dicht bij elkaar staan. (noot AK)
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Het was – net als het shekinah-licht 3 boven de
Ark van het Verbond 4 in Israëls Tabernakel 5 –
een manifestatie van de Goddelijke tegenwoordigheid. De wijzen hadden dit Licht gezien
“in het Oosten”, dat wil zeggen “in de opgang” (de
letterlijke vertaling van het hier gebruikte Griekse
woord “anatolé”). In de plaats van het rijzen van
het licht, in de hemel van God, had deze “Ster”
geschitterd boven alle andere, Die nu als “het
Licht der wereld” verscheen op aarde. En daar,
in de hemel, hadden deze “waarnemers van het
Oosten” hem gezien in de heerlijkheid die Hij van
het begin af aan had.
Deze wijzen kwamen zelf uit die hemel. Zij waren
gezanten van God, hemelse getuigen of waarnemers (het van oorsprong Perzische woord “magos”, gebruikt in de Griekse grondtekst, betekent
“waarnemer”). Nochtans waren het mensen zoals
u en ik, en daarom voorbeelden voor ons, zoals
wij zullen zien.
Het is zeer wel mogelijk dat deze wijzen Henoch,
Shekinah-licht = De openbaring (of: het openbaar of gewaar
worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met
BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
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Zie eventueel onze studie “Tabernakel symbolieken (20):
De Ark des Verbonds” van E. van den Worm. (noot AK)
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Zie eventueel onze studie “De Tabernakel van Israël –
Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van
een waarachtig kind van God” van E. van den Worm. (noot AK)
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Mozes en Elia waren, de enige drie heiligen die
vóór Christus lichamelijk in de hemel opgenomen
zijn. Zij zijn sindsdien bijzondere gezanten van
God, zo leren wij uit de Schrift (zie Mattheüs 17:1-3 en
Openbaring 11:3-4 – link met uitleg 6).
Na de geboorte van Jezus Christus kwamen zij
naar Jeruzalem om in deze “stad van de grote
Koning” (Psalm 48:3d) de geboorte van de grote Koning bekend te maken. De wijze waarop zij dit deden heeft wonderlijk veel gemeen met de vragende vorm die Christus zelf later menigmaal bij
het leren gebruikte.

Geschenken voor Jezus
Ontegenzeggelijk is dit een boeiende geschiedenis. Maar laat het méér voor ons zijn. Christus’
komst naar deze wereld is immers ook méér dan
een boeiend verhaal! De Joden in die dagen verwonderden zich over de herkomst en boodschap
van deze wijzen. Laten wij ons nu meer bepalen
Mattheüs 17:1-3, “En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen
op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van
gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn
kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen
(SV: van hen werden gezien) Mozes en Elia, die met Hem
spraken.”
Openbaring 11:3, “En Ik zal Mijn 2 getuigen (volgens velen: Mozes en Elia) macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed,
1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2
kandelaars, die voor de God van de aarde staan.” (noot AK)
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bij de geschenken die zij Jezus brachten. Want
ook deze schatten zijn vol van schone symboliek.
Wat was er verborgen in hun schatkisten?
Wat brachten zij voort uit “de goede schat van hun
hart”?
In Mattheüs 12:35a zegt Jezus: “De goede mens
brengt goede dingen voort uit de goede schat van
het hart”.
Welke rijkdommen brachten de levens van deze
“wijzen” voort, waarmee zij hun Zaligmaker hebben geëerd?
Het is belangrijk dat wij kunnen zeggen dat Jezus
Christus niet alleen in de wereld, maar ook in ons
eigen leven gekomen is. Alleen dan zullen wij die
grote blijdschap deelachtig zijn die verbonden is
aan Zijn komst. De blijdschap van het aanschouwen van uw en mijn Verlosser en Zaligmaker. En ook heden wil Hij nog binnenkomen,
wanneer wij de deur van ons hart opendoen voor
Hem! Maar mag het dan ook zo zijn dat uw van
dankbaarheid overlopend gemoed volvaardig zal
zijn om deze Jezus te eren met en te geven geschenken die God aangenaam zijn, gelijk deze
wijzen uit het Oosten!

“Messiaanse” levens
Ziehier de geschenken waarmee wij Hem waarlijk
eren en verblijden: goud, wierook en mirre, kostbaarheden die stuk voor stuk waarde hebben voor
de eredienst van God.

“Goud” spreekt van een leven vol van de Heilige
Geest. 7 Wij kunnen ook zeggen: een leven in de
kracht en de geest van een Elia, die vurige en
trouwe strijder voor God.
Is het niet droevig dat zovele christenen nimmer
komen tot een volledige overgave aan Christus,
waardoor de Heilige Geest hen niet kan vervullen?
Elia had zijn leven niet lief. Daarom kon God Zich
zo machtig door hem openbaren. Zodanig, dat wij
nu nog spreken van “de God van Elia”! Laat ons
begeren om met dezelfde kracht te worden aangedaan, opdat wij onze Verlosser met het ware
“goud” zullen mogen tegemoet gaan.
Als tweede geschenk wordt “wierook” genoemd.
Deze wierook wijst op een aanbiddend leven.
Een leven waarin de aanbidding van God en de
gemeenschap met Hem centraal staat. De Vader
zoekt ware aanbidders, die Hem aanbidden en
dienen in geest en in waarheid: “God is Geest en
wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden
in geest en waarheid.” (Johannes 4:24)
De gedacht die aan de wierook verbonden is, bepaalt ons bij het leven van Henoch. Van hem staat
kort, maar veelzeggend, vermeld dat hij wandelde met God. Dit is waarmee ook wij vandaag
onze Heer moeten eren. Een leven dat zo waarachtig aan Hem toegewijd is, dat er geen enkel
Zie eventueel onze studie: “De natuurlijke mens en de
Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
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ander streven meer in gevonden wordt. Wij zullen
dan mogen ervaren wat het zeggen wil dat de
Here ons ‘tot Zich neemt’. Halleluja.
De derde schat bleek “mirre” te bevatten, dat welriekende doch bitter smakende kruid. Het woord
betekent trouwens ook “bitter”. Deze mirre heeft
dan ook betrekking op bitterheid. Oftewel op een
gekruisigd leven, waarin het vlees en de eigen
wil heeft afgedaan.
Hoe waarachtig getuigt het leven van die derde
man, van wie wij weten dat hij levend opgenomen
is in de hemel, namelijk Mozes, van vlees dat gekruisigd is en van een geheel gekruisigde wil! Wat
heeft deze Mozes in zijn leven en zijn bediening
moeten verdragen! Hij werd door zijn eigen volk
‘gekruisigd’. Maar aanvankelijk nog driftig van
aard kreeg hij toch later van God Zelf het getuigenis dat hij de meest zachtmoedige man op
aarde was. Als de middelaar van het Oude Verbond (of: Oude Testament) is hij één van de schoonste typen van Christus. En hoe zinvol, in verband
met ons onderwerp, is het dat Hebreeën 11:26 van
hem getuigt dat hij de versmaadheid van Christus
meerdere rijkdom achtte te zijn dan de schatten
van Egypte (!):
“Hij (Mozes) beschouwde de smaad van Christus
als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte,
want hij had het loon voor ogen.” (Hebr. 11:26)

De Bruidsgemeente
• “Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en
mij buigen voor de hoge God?” (Micha 6:6a)
Die vraag stelde zich eenmaal een andere dienstknecht des Heren, Micha, die ook leefde in de
verwachting van de komst van Zijn Zaligmaker.
Hij heeft een boodschap, ook voor ons, vandaag.
Lees Micha 6 vers 6-8:
“Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij
buigen voor de hoge God?
Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met
eenjarige kalveren?
Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden
rammen, in tienduizenden oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de
zonde van mijn ziel?
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt (SV: eist) de HEERE van u anders
dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”
De “wijzen” schonken hun Here, in de dagen dat
zij leefden op aarde, de enige kostbaarheden
waarmee wij, mensen, Hem waarlijk eren en verblijden. De schatten die zij Hem bij Zijn komst naar
deze wereld brachten, zijn er een afspiegeling van.
In de laatste dagen zal er een Gemeente zijn
die de Here, als Hij wederkomt, dezelfde won-

derbare schatten zal aanbieden – de Bruidsgemeente. 8
Zult u tot deze ware aanbidders behoren of zult u
“buiten” blijven staan?
H. Siliakus
Uit: Tempelbode, dec. 1987
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK)
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