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Aanleiding

The Star that astonished the world – Ernest Martin

The Star of Bethlehem – Frederic A. Larson

Jan Rein de Wit – Kerst in de herfst – Weet 14

Vele andere verhalen, al dan niet WAAR? 

WAT IS ER GEBEURD?
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Kloppen de beweringen?

Starry Night 7.6.6.

1. De sterrenhemel van 3 BC t/m 2 BC?  …

2. Leeuw/Regulus – Jupiter – Venus? … 

3. Samenstand van de 4 planeten in aug 2 BC? … 

4. Klopt het dat de “ster” (Jupiter) stilstond boven Bethlehem op 
25 december 2 BC?  …. ???
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Kalender

Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. 

Voor Christus (BC / BCE) en 
na Christus (AD Anno Domini / CE)

Het systeem van onze jaartelling werd in het jaar 525 ontworpen 
door de monnik Dionysius Exiguus. 
Hij stelde dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. 
Het jaar nul bestond niet! AD 1 volgde op 1 BC.



Tijstip – Favius Josephus

• Herodus stierf na een totale eclips van de maan (bloedrood) 
en vóór Pesach. 

• Die eclips was er met name op 9 januari 1 BC!

• Herodus stierf (volgens de Joden) op 24 januari, 1 BC.



Tijdstip – Romeinse data

• 3 BC - Augustus hield een “inschrijving”. Men moest Augustus 
erkennen als de “Vader des Vaderlands”

• Quirinius is van 6-1 BC en AD 6-7 gouverneur over Syrië

• 2 BC - 750 jaar Rome, Augustus 60 jr en 25 jaar “vredevorst”

• 2 BC – op 5 februari ontvangt Augustus zijn titel 
als “Vader des vaderlands”



Tijdstip – Bijbeldata 1

Juli - De oude kinderloze Zacharias heeft dienst in de tempel. Hij 
is van de afdeling van Abia. Volgens 1 Kronieken 24 diende 
afdeling Abia in maand Tammuz = eerste 2 weken juli. Zijn 
vrouw Elisabeth zou een zoon krijgen.

15 juli ± Elisabeth zwanger. 15 dec ± begint de 6e maand voor 
Elisabeth (Johannes de Doper). 

Maria krijgt bezoek van Gabriel. Belofte van Jezus. 
± 9 maanden later - half september – wordt Jezus geboren.



Tijdstip – Bijbeldata 2 

Keizer Augustus –
apographo = wegschrijven 
/ ondertekenen 

Cyrenius over Syrie –
hegemoneo

Jozef en Maria gingen uit 
Nazareth naar Bethlehem 
(±140 km)



Tijdstip – Bijbeldata 3 

Jezus wordt geboren in de kribbe
Herders buiten in het veld rondom de stal (landstreek)
Teken: In doeken gewikkeld in de kribbe (ze weten waar!)



Joden verwachtten de Messias

Daniël 9:24  Zeventig “weken” (490 jaar) zijn bepaald over uw 
volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de 
zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om 
eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te 
bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Dit hoorde Daniel omstreeks 537 BC n.a.v. zijn gebed of de 70 
jaar ballingschap ten einde waren.



Joden verwachtten de Messias

Daniël 9:25  Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het 
woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen 
tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en 
tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd 
blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

Samen 69 “weken” = 483 jaar vanaf? ….  
450 BC (Nehemia) – AD 33 (kruisiging en opstanding)



Joden verwachtten de Messias

Daniël 9:26  En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde 
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk 
van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te 
gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; 
en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe 
vast besloten is.

In het jaar AD 70 is Jeruzalem en de tempel verwoest… 

In het jaar AD 135 werd het land Israël opgeheven.



Flavius Josephus 

De Joden geloofden in de tijd van Jezus’ geboorte dat deze 
profetie van Daniel over de komende REDDER / Gezalfde / 
CHRISTUS zou uitkomen binnen de eerste eeuw.  Iemand uit 
Judea zou HEERSER van de hele bewoonde wereld worden.

De wijzen uit het oosten waren ongetwijfeld op de hoogte van 
deze profetieën en de verwachting van de Joden.



Romeinse schrijvers zeiden… 

Suetonius: “In het oosten heerste het vaste geloof dat de 
wereldheerschappij zou worden gegeven aan iemand die uit 
Judea zou komen.”

Tacitus: “De meerderheid van de Joden geloofden vast dat de oude 
geschriften aangaven dat in die tijd het oosten opnieuw sterk 
zou worden en dat uit Judea de heersers van de wereld zouden 
voortkomen.”

Nero werd geadviseerd om naar Jeruzalem te verhuizen omdat dat 
de hoofdstad van de wereld zou worden.



En? … Omstreeks Jezus’ geboorte…

3 -2 BC Tekenen aan de hemel: voor Rome? Of voor Jezus?

De planeten vertoonden zeer merkwaardige samenstanden!

3 BC “Inschrijving” schriftelijke toewijding aan Augustus

2 BC Vrede in het Romeinse rijk onder keizer Augustus
Vele festiviteiten voor de vredevorst / vader des vaderlands



Wat zeggen de sterren?

Astronomie: waarnemen wat er gebeurt 
en hun “taal” verstaan

Astrologie: geloven dat ze je toekomst bepalen



Opmerkelijke profetie 
van Bileam

Nummeri 24: 17 - 19

Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar 
niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een 
scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab 
verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.

Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar 
Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jakob zal hij heersen; wie 
ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.
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God en de sterrenhemel 1

Genesis 1: 14 En God zei: ‘Er moeten lichten zijn aan het 
hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij 
moeten als tekens ( אות‘owth,  = teken, signaal) dienen, voor 
zowel de feesten als voor de dagen en de jaren, 15 en als 
lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.’ Zo 
gebeurde het.
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Hun “stem” gaat over de aarde

Psalm 19: 1-3 De hemel getuigt van Gods grootheid, het 
gewelf verkondigt wat hij heeft gemaakt. De ene dag geeft 
het door aan de andere, de ene nacht maakt het aan de 
volgende bekend. Het is een taal zonder woorden, geluiden 
hoort men niet. Toch gaat hun stem over heel de aarde, 
dringt hun taal tot de uithoeken door.
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Verstaan we hun taal?

Paulus citeert deze psalm 19: 

Romeinen 10: 17 -18
… dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus.  
Maar, zo vraag ik, hebben zij het misschien niet gehoord? 
Dat hebben ze wel! Er staat geschreven: Hun stem gaat over 
heel de aarde en hun woorden dringen tot de uithoeken 
door. (ps 19)
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Let jij er wel eens op?

De Joden hadden dus kunnen weten dat Jezus de Messias is, 
vanwege de tekenen in de hemel – de ster van Bethlehem –
had het hen “verteld”!
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Keppler

Hij maakte ook kenbaar dat hij verlangde naar een persoonlijk relatie 
met God; 
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Kan ik God, wie ik, in de beschouwing van het hele universum bijna in 
mijn handen kan voelen, ook in mijzelf vinden?

Ik was alleen Gods gedachten na hem aan het denken. Aangezien wij 
astronomen priesters zijn van de allerhoogste God ten aanzien van 
het boek der natuur, doet het ons nut om bedachtzaam te zijn, niet 
gericht op de glorie van onze gedachten, maar enkel en alleen op de 
heerlijkheid van God.



Vind de clous voor de ster

Matt 2: 1  Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in 
de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten 
kwamen te Jeruzalem, 2  en vroegen: Waar is de Koning der 
Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het 
Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te 
bewijzen.
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7  Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen 
nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. 
8  En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet 
nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, 
bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen.

9  Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, 
die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij 
kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.
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10  Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde. 11  En zij gingen het huis binnen en zagen het kind 
met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem 
hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem 
geschenken aan: goud en wierook en mirre.
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Historische misser

Koning Herodus stierf niet in 4 BC, maar in 1 BC. 
Flavius Josephus – Joods historicus – is sinds 1544 verkeerd 
vertaald op dit punt vandaar de verwarring). 

Jezus is dus geboren vóór 1 v Chr. en niet vóór 4 v Chr.  
Dus het jaar 2 of 3 v Chr. als geboortejaar voor Jezus is zeker 
mogelijk!
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Wie waren de wijzen?

De Oosterse School der Wijzen is door Philo beschreven als 
betrouwbaar … de goede wetenschappers in zijn tijd.  

Mogelijk heeft Daniel deze “school” gesticht en de kennis van 
Nummeri 24 en zijn eigen profetie uit Daniel 9 doorgegeven. 

Misschien waren het zelfs Joden die in Babylon waren 
achtergebleven. 
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StarryNight proplus 7.6.6
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Het programma “Starry Night”... 

… is erg precies en heeft veel extra’s om de 

nachtelijke hemel van ruim 2000 jaar geleden te 

bestuderen. 



Babel - September 3 BC

In augustus van het jaar 3 BC zag men in Babylon Jupiter 
opkomen in het sterrenbeeld LEEUW op weg naar de 
KONINGSSTER Regulus (Rex = Koning).

Dat gebeurt om de 12 jaar (zie dierenriem)
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Jupiter “kroont” Regulus

Omdat de aarde 12x om de zon draait bij Jupiter 1x lijkt het elk 
jaar of Jupiter even teruggaat (we halen hem in) en daarna weer 
vooruit. Dit heet retrogade beweging.

Elke 178 jaar gebeurt dat rond Regulus (de Koningsster) in het 
sterrenbeeld Leeuw. Ook van augustus 3 BC tot juni 2 BC 
gebeurde dat rondom Regulus. Jupiter (de Koningsplaneet) 
passeerde Regulus 3x en “kroonde” hem als het ware!
Maar er was ditmaal iets bijzonders!
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Juda de “Leeuw”

Genesis 49: 9-10 Een leeuwenwelp is Juda; na de roof zijt gij 
omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder 
als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De 
scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam 
zijn.

We weten dat de Messias (Silo) zal voortkomen uit Juda, de 
Leeuw! Maar de moederplaneet VENUS geeft hier acte de 
presence!
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De “kroning” van Regulas door Jupiter 
vond plaats in de “Leeuw”
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Er is meer! Openbaring 12: 1-2

En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, 
met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en 
een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was 
zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te 
baren. 
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Openbaring 12: 3-5

En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een 
grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op 
zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde 
van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En 
de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij 
haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een 
zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met 
een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd 
naar God en zijn troon.
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11 september 3 v.Chr

De maagd is bekleed met de zon en met de (nieuwe) maan 
onder haar voeten.

Het is de 1e dag van Tisri, de Joodse Nieuwjaarsdag! 
Rosh ha Shana – de dag van de trompetten (Lev 23:23-26)

Signaal: God daalt neer bij de mensen!



Negen maanden later … 

Er is een reden voor deze samenloop! 
Want negen maanden later is Jupiter klaar met het kronen 
van Regulus. Wat hebben we nu gehad? De geboorte of de 
“ontvangenis”? 

(Matt 1: wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest).

In elk geval gebeurde er negen maanden later – in juni 2 BC –
weer iets heel opmerkelijks: 

We kijken naar 17 juni 2 BC
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17 juni 2 BC

Op 17 juni 2 BC was er weer een conjunctie (samengaan) van 
Jupiter en Venus, de 2 helderste nachtelijke planeten. Vanuit 
Babel gezien gebeurde dit in het westen, dus in de richting 
van Israël/ Jeruzalem/ Bethlehem.

Het effect was “De helderste ster” ooit gezien richting Israël!
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De ster boven Bethlehem?

Ze waren dus in Jeruzalem en gingen naar Bethlehem dat toen 
een paar km zuidelijk van Jeruzalem lag. 

Wat eerder was daar Jezus geboren in de velden van Efratha, 
waar de schapen en lammeren voor de offerdienst in de 
tempel werden geweid!).

Hoe konden ze “de Ster” nu in het zuiden zien?
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De ster boven Bethlehem?

Matt 2:9-10  Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, 
…  de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, 
totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was. 
Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde.
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Wanneer stond de ster 
boven Bethlehem?
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De data nog eens op een rijtje:
September 3 BC

Jupiter kroont Regulas
De “Maagd” verschijnt bekleed met de zon en de maan aan haar 

voeten. 

Juni 2BC (9 maanden later)
De grootste planeet Koning Jupiter gaat samen met de helderste 

planeet Venus. Dit geeft een helder licht in de nachtelijke 
hemel, vanuit Babel richting Jeruzalem. 

December 25 2BC 
Jupiter stopt boven Bethlehem gezien vanuit Jeruzalem. 
De wijzen vinden het jonge kind παιδιον pai’dion in het 
Grieks – geen pasgeboren baby’tje meer- in een huis dus 
niet meer in een stal!
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Tekenen aan de hemel …



Een “hemels” gedicht… 
in planeten en sterren

En het gaat door bij Jezus sterven!

Herinner je wat Petrus op Pinksteren zei, toen een menigte 
Joden en Jodengenoten te hoop liep en hij zich er maar 
moest uit zien te redden toen men zei dat ze dronken waren. 
Op zo’n moment moet je goed uit de hoek komen, zodat 
iedereen meteen doorheeft dat je niet dronken bent, maar 
de waarheid spreekt… en wat zegt hij? ….

Ster van Bethlehem 47



Petrus citeert Joel in Hand 2

Hand 2:19  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en 
tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. 

20  De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, 
voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. 

21  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden.
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Is het echt gebeurd?

De zon totaal verduisterd en een bloedrode maan. Het was 
nét gebeurd en het was indrukwekkend!

Als de maan in de schaduw van de aarde staat kleurt zij rood, net als de zon rood kleurt bij een
mooie zonsondergang. 

Dat komt omdat de aardatmosfeer het licht breekt en we rood licht het laatst zien, net als de rode 
bovenste kleur van de regenboog.
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Zie Starry Night

Jeruzalem 3 april 33 AD van 18.00 – 20.00 
Centreer en vergroot de volle Maan 
Er was een maansverduistering 

door de schaduw van de aarde– Bloedmaan!



3 april 33 AD - 18.30 uur 3 april 33 AD - 19.30 uur



Buitenbijbelse feiten
Phlegon, een Grieks schrijver uit Caria schrijft een chronologie

kort na 137 A.D., schrijft dat in het vierde jaar van de 202de

Opympiade (33 A.D.) “de grootste zonsverduistering ooit” 
plaatsvond en “dat het op het zesde uur van de dag nacht werd
zodat er zelfs sterren in de hemel verschenen. Er was een grote
aardbeving in Bithynia, en vele dingen vielen omver in Nicea.” 
In 33 AD viel Pasen op 4 april. De kruisiging vond de dag voor
Pasen plaats, dus op 3 april 33 AD.  
Pilatus was toen stadhouder (26-36 AD)
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Bijbelse aanwijzingen

Lukas 3:23 Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar

Lukas 23: 54  En het was de dag der voorbereiding en de sabbat 
brak aan.

Matt 27:2 zij leverden Hem over aan Pilatus, de stadhouder… 

45  En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele
land tot het negende uur.

51  En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot 
beneden in tweeen, en de aarde beefde, en de rotsen
scheurden,
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Jezus opende de weg tot God!

De aardbeving was voelbaar in het Middellandse Zeegebied. 

Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden 
open om te laten zien dat Gods hart open toegankelijk werd 
voor ons mensen.

JEZUS is DE WEG! Gewone mensen mogen nu bij 
de hoogst-heilige God en Vader komen!

Toen de maan die avond opkwam 
was het een bloedrode maan!
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Gods Woord is betrouwbaar!

En het zal zijn, dat al wie de naam des 
Heren aanroept, behouden zal worden.

Amen
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