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De ster van Bethlehem 
 

 

 

 

 

Een opmerkelijke profetie van Bileam 

Nummeri 24:17 ik zie hem, maar niet nu, ik kijk naar hem, maar niet van 

dichtbij; er  stijgt een ster op uit Jakob en een scepter rijst op uit Israël. Deze  

heerser van Israël zal Moabs grenzen vernielen en de kinderen van Seth  

vernietigen. 18  Israël zal Edom en Seïr veroveren, hij zal zijn vijanden 

overwinnen. 19  Eén zal met kracht opstaan en hij zal heersen vanuit Jakob 

en vele steden  vernietigen." 

De beschrijving van Mattheus 

18   De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder 

Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen 

samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 

19  Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak 

wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20  Toen die 

overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de 

droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u 

te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21  Zij zal een 

zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn 

volk zal redden van hun zonden. 

22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de 

profeet gesproken heeft, toen hij zeide: 23  Zie, de maagd zal zwanger 

worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, 

hetgeen betekent: God met ons. 

24  Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des 

Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich.25  En hij had geen 

gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem 

de naam Jezus. 

De taal van de hemel 

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.’ . 

Job 9: 8  Hij alleen spande het hemelgewelf, … 9  Hij maakte de Grote Beer 

en de Orion, de Plejaden en de sterrenbeelden van het zuiden. 10  Hij doet 

grootse, onbegrijpelijke dingen, verricht ontelbare wonderen. 
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Job 38: 31  Kun jij de Plejaden intomen of de ketting rond de Orion 

verbreken? 32  Kun jij de Regensterren op tijd laten opkomen en de Grote 

en Kleine Beer temmen? 33  Ken jij de wetten van het heelal en bepaal jij 

hun werking op aarde? 

Jesaja 40:26  Kijk omhoog naar de hemelen! Wie maakte al deze sterren? 

Als een herder  die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te 

zien of er  niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en 

planeten! 

       

 Psalm 19: 1 De hemel getuigt van Gods grootheid, het gewelf verkondigt 

wat hij heeft gemaakt. 2  De ene dag geeft het door aan de andere, de ene 

nacht maakt het aan de volgende bekend. 3 Het is een taal zonder 

woorden, geluiden hoort men niet. 4  Toch gaat hun stem over heel de 

aarde, dringt hun taal tot de uithoeken door. 

God spreekt dus door de zon, maan en sterren. Is het een taal die we zouden moeten 

verstaan? Ja!!! Paulus schrijft in Romeinen 10 en citeert deze psalm 19:  

Rom 10: 17  Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats 

bij de verkondiging van Christus. 18  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) 

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”! Letten wij wel op?  De wijzen uit het oosten 

hadden het wél door! (aanvullen!)  

Mattheüs 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. 3  Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel 

Jeruzalem met hem. 4  En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van 

het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus 

geboren zou worden. 5  Zij zeiden tot 

hem: Te Betlehem in Judea, want 

aldus staat geschreven door de 

profeet: 6  En gij, Betlehem, land van 

Juda, zijt geenszins de minste onder 

de leiders van Juda, want uit u zal een 

leidsman voortkomen, die mijn volk 

Israel weiden zal.  
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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.  

 

De tekst suggereert dat ze volgens Micha’s profetie naar Bethlehem gaan. 

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. 

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. 

12  En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug 

te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. 

Koning Herodus stierf niet in 4 BC , maar in 1 BC. Flavius Josephus – Joods historicus – is sinds 

1544 verkeerd gekopieerd/vertaald op dit punt met de daarop volgende verwarring. 

Jezus is dus geboren vóór 1BC en niet vóór 4BC.  Het jaar 2 BC of 3 BC als geboortejaar voor 

Jezus is zeker mogelijk! 

 

 

Lukas 21:11  Er zullen geweldige aardbevingen komen, hongersnoden en 

epidemieën. Nu  hier en dan weer daar. In het heelal zullen verschrikkelijke 

dingen gebeuren.  

… 25  Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen 

en  tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in 

paniek  raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de 

zee  en de branding. 
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Wat was de taal van de hemel rond Jezus’ geboorte? 

           

Lees de Bijbel zorgvuldig en je zult minstens 10 belangrijke gegevens (clous) vinden voor 

de Ster van Bethlehem! (Bethlehemstar.net geeft achtergrond info) o.a. over Mattheüs 2:  

De wijzen uit het oosten. Deze 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 Numeri 24 e.d. doorgegeven. Misschien waren het zelfs Joden die in 

Babylon of Perzië waren achtergebleven.  

Numeri 24:17  Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; 

een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israel, en verbrijzelt 

Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Seth. 1 

 

Wat kan die ster geweest zijn?  Allerlei hemelverschijnselen zijn al eens voorgesteld als 

verklaring, van supernova tot komeet. Maar er zijn geen kometen of supernova’s uit die tijd 

geregistreerd (Chinese bronnen). Het kan een planeet geweest zijn. Een planeet heet ook wel 

dwaalster omdat een planeet in tegenstelling tot de vaste sterren “dwaalt” oftewel tussen 

sterren door lijkt te bewegen.  

Onze zon is een van de miljarden 

sterren in ons melkweg-stelsel. 

Planeten bewegen in banen 

rondom hun zon met verschillende 

snelheden: de aarde draait in 1 

jaar rondom de zon, maar Jupiter 

doet er bijna 12 jaar over. De 

aarde past wel 1300 keer in 

Jupiter. 

Planeten geven zelf geen licht, 

maar weerkaatsen het licht van de 

zon. Venus is dicht bij de zon en 

weerkaatst veel licht. Het is onze 

helderste planeet. Jupiter volgt in 

lichtsterkte omdat deze zo groot is.  

Manen draaien om hun planeet. De aarde heeft 1 maan, maar Jupiter heeft er wel 79, waarvan 

4 grote manen: Ganymedes, Calisto, Io en Europa.   

                                                           
1 Met Moab en Seth worden hier waarschijnlijk demonische nakomelingen bedoeld… Seth heeft wsl. 

niets te maken met Seth als zoon van Adam. Barnes zou het liever vertalen als "werp de zonen van 
tumult omver", d.w.z. de krijgers van Moab, naar wier dapperheid en felheid elders vaak wordt 
verwezen {vergelijk #Ex 15:15 Jes 15:4 16:6, enz} Vergelijk #Jer 48:45. 
 

Ons zonnestelsel: 
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Jupiter 

Jupiter wordt de Koningsplaneet genoemd. Kan Jupiter in de tijd 

van Jezus geboorte al de clous in de Bijbelteksten hebben 

vervuld?  Met het astronomische programma “Starry Night” kan 

je heel precies alle banen en posities van objecten in ons de 

nachtelijke hemel op elk willekeurig tijdstip en elke willekeurige 

plaats bestuderen. Je kunt zo een datum en een locatie intikken 

en het computerprogramma berekent precies hoe de hemel er 

op die en die datum uitzag met alle astronomische 

wetmatigheden (ontdekt door Kepler en Newton) en voorzien van alle nieuwere vondsten. Je 

kunt ook animaties laten uitvoeren van specifieke hemellichamen en hun baan laten aangeven 

tegen de achterliggende sterrenhemel. Met dit programma bekijken we de hemel in de tijd van 

Jezus vanuit het oosten (Bagdad of verder) en vanuit Jeruzalem. 

In augustus van het jaar 3 BC zag men in Babylon Jupiter opkomen 

in het sterrenbeeld LEEUW en samenvallen met Regulus (ook wel 

Rex genoemd  Rex = Koning)!2 Zie het programma met de banen van 

Jupiter en de plaats van Regulus rond die tijd van augustus 3 BC tot 

juni 2 BC. 

Planeten maken schijnbewegingen (gaan schijnbaar vooruit 

en dan weer achteruit) vanwege het feit dat zij in een baan 

om de zon bewegen met een andere snelheid dan de aarde 

met ons als waarnemer. In het plaatje rechts beweegt Mars 

langzamer dan de aarde rondom de zon. Vanaf de aarde lijkt 

Mars dan soms vooruit te gaan en soms achteruit. Een heen-

en-weer gaande beweging, of retrogade beweging. Een 

planeet kan dan ook schijnbaar stil gaan staan, op de 

overgang van vooruitgaan naar achteruitgaan.  

Vanaf 12 augustus 3 BC – 17 juni 2 BC gebeurde er astronomisch bezien een uniek samenspel 

van gebeurtenissen: 

1) Jupiter – de Koninsplaneet - kwam in zijn retrogade beweging (vooruit, dan weer 

achteruit, dan weer vooruit) rondom Regulus, de Konings-ster in het sterrenbeeld 

Leeuw. De leeuw van Juda. De Konings-planeet Jupiter kroonde als het ware de 

Koningsster Regulus. Dat gebeurt zo ongeveer elke 178 jaar, maar nu is er iets heel 

bijzonders aan de hand namelijk: … 

2) zowel aan het begin van Jupiters baan door de Leeuw met Regulus als aan het eind, 

inclusief de retrogade beweging, is er op 12 augustus 3 BC en op 17 juni 2 BC een 

bijzondere samenstand van de planeten Jupiter en Venus in dit sterrenbeeld Leeuw. 

                                                           

2 Regulus (alpha Leonis) is een drievoudige ster (een blauwe subreus met een oranje en een rode dwerg) 
en de helderste ster in het sterrenbeeld Leeuw (De Leeuw van Juda). Regulus staat ruim 79 lichtjaar 
weg, het is de 22e helderste ster aan de hemel.  De naam Regulus betekent kleine koning.  
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De eerste maal zichtbaar vlak voor zondopgang in het oosten, de tweede keer vlak na 

zonsondergang in het westen. Nu staan Venus en Jupiter elk jaar wel vaak zichtbaar bij 

elkaar, maar niet zo dicht en goed zichtbaar als hier het geval was. 

Wat heeft dit te betekenen? We weten dat de Messias zal voortkomen uit Juda, de Leeuw! Als 

Jacob zijn zonen zegent, spreekt hij profetisch over Juda in Genesis 49: 9-10 

 

Genesis 49:9 Juda is een leeuwenwelp; van je 

prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich 

gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een 

leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 

10  De scepter zal van Juda niet wijken en 

evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, 

totdat Silo komt, en Hem zullen de volken 

gehoorzamen. 

 

 

Het lijkt er dus dat de periode van 12 augustus 3 BC t/m  17 juni 2 BC aan de nachtelijke hemel 

de kroning door Jupiter van Regulus liet zien, voorafgegaan en afgesloten door een zeldzaam 

nauwkeurig samenvallen van Jupiter (de Koning-planeet) met Venus (beeld van de vrouw). Een 

spektakel aan de nachtelijke hemel, met een unieke boodschap dat de Koning is geboren.  

Het boek Openbaring geeft een opmerkelijke extra clou ergens in deze periode:  

Openbaringen 12:1  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;  

2  en zij was zwanger en schreeuwde in haar 

weeën en in haar pijn om te baren. 

3  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. 

4  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. 

5  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. 

Uit vers 5 blijkt duidelijk dat het hier om de geboorte van Jezus ging. De vrouw is hier Maria en 

de draak is Herodus namens Satan, die Jezus zocht te doden als baby. 

Het programma Starry Night laat de hemel zowel bij nacht als bij dag zien (wat je overdag 

praktisch niet zelf kunt zien door het zonlicht): 

In de periode van het “kronen” van Regulus door Jupiter komt de zon van 27 augustus tot 15 

september 3 BC op in wat nu het sterrenbeeld “Virgo/de maagd” is.  De “Maagd” was op 11 

september 3 BC ‘bekleed met de zon en met de maan aan haar voeten’, zoals staat in 

Openbaring 12.  
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Het is dan de eerste dag van het Joodse Nieuwe jaar, de 1e Tisri. Het is nieuwe maan, de dag 

van de BAZUINEN, het Rosh ha Shana. De feestdag om te vieren dat God neerdaalt tot ons 

mensen.  

Het zijn wel sterke punten die allemaal lijken te onderstrepen: De Messias – Jezus -  is 

geboren! 

Er zitten misschien nog wel meer boodschappen in deze hemelse boodschappen. Wat 

betekent het bijvoorbeeld, dat negen maanden later (279 dagen!) Jupiter klaar is met het 

kronen van Regulus en deze periode weer wordt afgesloten met de unieke samenstand van 

Venus en Jupiter in de vroege avond aan de westelijke hemel?  We kijken naar 17 juni 2 BC!  

Op 17 juni 2 BC was er 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! 

 

Wat betekent dit? Was 11 september 3 BC de “ontvangenis” volgens Mattheüs 1: “wat in haar 

verwekt is, is uit de heilige Geest” en 17 juni 2 BC de geboorte?  Misschien. 

Het lijkt mij dat de geboorte plaatsvond op 11 september 3 BC omdat deze maand ook beter 

past bij de herders in het veld, omdat april en september de maanden van het “lammeren” 
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waren (met de vroege en de late regens en goed gras) waarbij de herders dag en nacht extra 

aandacht voor de lammerende schapen hadden. 

De puzzelstukjes lijken op jun plek te vallen. Er zijn duidelijke tekenen rondom de geboorte van 

Jezus! Het klopt allemaal! De tekenen aan de hemel spreken een duidelijke taal voor wie wil 

letten op Gods onuitgesproken woorden … een sprake die uitgaat over de aarde. De wijzen uit 

het oosten konden er niet onderuit! 

Mattheüs 2:9  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. 

10  Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 

De wijzen uit het oosten hadden de boodschap van Jupiter/Regulus en Venus opgepakt, en 

zochten de langverwachte Koning van de Joden. Ze waren in Jeruzalem en gingen naar 

Bethlehem, een paar km zuidelijk van Jeruzalem. Inmiddels is Jezus geen baby meer, maar 

kind. Volgens sommige oude handschriften stond hij al bij Maria toen de wijzen kwamen. Ze 

woonden inmiddels in een huis en waren kennelijk van Nazareth naar Bethlehem verhuisd.  

Een aantal maanden eerder – misschien wel meer da een jaar - was daar Jezus geboren in de 

velden van Efratha, waar de schapen en lammeren voor de offerdienst in de tempel werden 

geweid! Hoe toepasselijk. 

Hoe konden ze “de Ster” nu in het zuiden zien? 

We kijken naar de sterrenhemel zoals die er uitzag in november /december 2 BC (tegen deze 

tijd zouden de wijzen ongeveer in Jeruzalem kunnen aankomen). Volgens Mattheus 2 stopte 

de ster in het zuiden boven het huis… Dit kan niet langer een planeet zijn geweest want de 

aarde draait en een planeet draait dus mee. Jupiter draaide die nacht ook mee aan de 

nachtelijke sterrenhemel van oost naar west (zoals de zon draait). Alleen om 4 uur ’s morgens 

stond Jupiter van Jeruzalem uit gezien pal boven Bethlehem, maar relatief hoog aan de hemel 

en dus niet pal boven het gezochte huis. 

Mattheüs 2:9 … de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, 

totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was. 

Hoe is dat hier bedoeld? De verklaring van Larson in de film “The star of Bethlehem” is dat 

Jupiter de Koningsplaneet op 25 december “stilstond” in zijn retrogade beweging op 25 

december 2 BC. In die tijd stond Jupiter gezien vanuit Jeruzalem om 4 uur ’s nachts in het 

zuiden boven Bethlehem.  Hij maakte weer een van zijn loopings als dwaalster (zie onder!), 

maar was op 25 december op zijn keerpunt. Maar als de wijzen Jupiter bleven volgen zouden 

ze niet in Bethlehem maar in zee belanden, waar Jupiter die nacht “onderging”. 

Hier moet dus een andere speciale door God gezonden 

“ster” in het spel zijn geweest die het huis van Jozef, 

Maria en Jezus aanwees. 

Het blijft niettemin fascinerend om de taal van de 

hemel in deze periode te volgen. Zelfs 25 december 2 

BC lijkt een speciaal moment te zijn. 

  

STOP 
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We zetten de data nog eens op een rijtje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is dan net een hemels gedicht, geschreven in de planeten en sterren.  

 

  

 3 BC Augustus / September 

o Op 12 augustus wordt de hemelse boodschap van de geboorte van de Koning ingeluid door de 

samenstand van Jupiter en Venus als “opgaande ster” in het oosten. 

o Jupiter “kroont” Regulus in zijn retrogade beweging 

o Op 11 september 3BC verschijnt de “Maagd/vrouw” uit Openbaring 12 bekleed met de zon en 

de nieuwe maan aan haar voeten…  Niemand ziet het, want dit gebeurt pal in de zon! Het is 

nieuwe maan, het Joodse nieuwjaar Rosh ha Shana, het feest van de bazuinen, God met ons! 

 2 BC 17 juni (279 dagen na 11 september) 

o De grootste planeet Koning Jupiter gaat samen (conjunctie) met de helderste planeet Venus. 

Dit geeft een helder licht in de nachtelijke hemel, vanuit Babel richting Jeruzalem. De wijzen 

kunnen er niet onderuit: De Leeuw van Juda is geboren! Ze hebben Zijn ster vanuit het oosten 

(zo kan het ook vertaald worden) gezien. 

 2 BC 25 December 

o Jupiter “stopt” in zijn volgende retrogade beweging 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!) 

 



10 
 

De taal van de hemel 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, zodat iedereen meteen doorheeft dat je niet dronken bent, 

maar de waarheid spreekt… en wat zegt hij? 

Hij citeert de profeet Joel en zegt in Handelingen 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. 

 

Je gebruikt dit soort argumenten niet tegen een sensatiebeluste menigte tenzij ze deze 

tekenen en wonderen aan den lijve hebben ervaren. Nee, de mensen herkenden dit kennelijk, 

want later werden ze diep in hun ziel getroffen! Hoe kan dat? Hadden de natuurverschijnselen 

van Jezus’ sterven zo een indruk gemaakt: de duisternis, de aardbeving, de bloedrode maan? 

Wat was er gebeurd? 

Jezus’ sterven met Pasen was gepaard gegaan met al deze verschijnselen. Het was een 

“gebeurtenis die in de omringende landen ook was waargenomen: de duisternis midden op de 

dag, de aardbeving enz.  Daar moet overal over gesproken zijn! 

 

De zon midden op de dag 3 uur lang totaal verduisterd (geen eclips!), een hevige aardbeving 

die het voorhangsel deed scheuren van boven naar beneden (misschien deed God de vader dit 

wel Zelf!)  en een bloedrode maan. Het was net gebeurd en het was indrukwekkend! 

Is het echt gebeurd? 

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. 

Welke dag moeten we kiezen om de hemel te onderzoeken (met StarryNight program) om te 

zien hoe de zaken er toen voorstonden? 

Wat aanwijzingen: Johannes begon in het 15e jaar van keizer Tiberius, dat was in 29 BC. Jezus 

zal eind 29 BC begin 30 BC zijn begonnen. Hij was toen 30 - 31 jaar.  

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

Buitenbijbelse aanwijzingen bijvoorbeeld over de duisternis en de aardbeving bij de kruisiging 

van Jezus.  Dit verschijnsel was kennelijk ook het geval in Rome en Athene en andere 

Middellandse Zee gebieden.  Volgens Tertullian was het een kosmisch of wereldgebeuren! 

Phlegon, een Grieks schrijver uit Caria schrijft een chronologie kort na 137 A.D., en verhaalt dat 

in het vierde jaar van de 202de Olympiade (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.”  
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In dat jaar AD 33 viel Pasen op 4 april. De kruisiging vond de dag voor Pasen plaats, dus op 3 

april.  Pilatus was toen stadhouder (26-36 AD). 

 

 

Bijbelse aanwijzingen zijn: 

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

Jezus was volgens de hier besproken gegevens in AD 29 toen Johannes de Doper zijn bediening 

begon 30 jaar oud. Jezus werd in AD 29 op 11 september 31 jaar. Op 3 april AD 33 was Jezus 34 

jaar oud. 

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

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

3. 45  En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land 
tot het negende uur 

4. 51  En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot 
beneden in tweeen, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden 

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!  

Zie het astronomie programma “Starry Night Pro Plus” 

Op het moment van Jezus sterven was de maansverduistering 

praktisch compleet om 15.00 uur, maar nog niet zichtbaar in 

Jeruzalem. Vanaf ongeveer 6 uur ’s avonds kwam de maan bloedrood 

op. De maan is dan weer terug tegen de achtergrond van het 

sterrenbeeld Maagd, maar nu is het een volle maan!  Nu de maan 

weer terug was in de Maagd, stierf onze Redder aan het kruis. 

Omdat het met Pasen volle maan is, kan de zonsverduistering nooit een eclips zijn geweest. 

Het was direct goddelijk ingrijpen toen de Schepper van hemel en aarde – Jezus Christus – aan 

het kruis de schuld van de mensheid en schepping op Zich nam. 

Je kan de betrouwbaarheid van de Bijbel kennelijk onder een enorme drukpers leggen en ze 

geeft geen krimp: Gods Woord is betrouwbaar en elk deeltje ervan is als gouden appelen op 

zilveren schalen. Neem God serieus en bestudeer alles wat God je aanreikt! 
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Extra 1 - Wanneer was het jaar van Jezus’ kruisiging en 

opstanding? 

De kruisiging vond zeer waarschijnlijk plaats in het jaar 33 A.D. Op basis van astronomische 

gegevens kan je terugrekenen dat op vrijdag 3 april van het jaar 33 A.D. een lunar-eclips is 

geweest, een totale maansverduistering.  

Sir Isaac Newton was een veelzijdig wetenschapper die als een van de eersten uitzocht hoe 

historisch de kruisiging was. Hij kwam uit op vrijdag 23 april van het jaar 34 A.D.     

In 1991 ging wetenschapper John Pratt door op Newton’s berekeningen en kwam uit op het 

jaar 33 A.D. Dat was hetzelfde als waar de sterrenkundige Bradley Schaefer op uitkwam, 

namelijk vrijdag 3 april van het jaar 33 A.D. Deze datum is in 2003 opnieuw bevestigd door de 

sterrenkundigen Liviu Mircea en Tiberiu Opoiu. Zij suggereren dat Jezus stierf om 15:00 uur op 

3 april van het jaar 33 A.D. 

Thallus beschrijft in 52 de geschiedenis van het oostelijk deel van de middellandse zee en 

verwijst naar de duisternis waarover de evangeliën schrijven. Deze Thallus wordt omstreeks 

221 AD door Julius Africanus geciteerd: "Thallus redeneert de duisternis in het derde boek van 

zijn historiën weg als een zonsverduistering - onredelijk, lijkt mij." Africanus zegt dat het geen 

zonsverduistering kon zijn gezien het tijdstip waarop de kruisiging plaatsvond. 

Dit lijkt overeen te komen met de beschrijving uit Mattheüs 27 vers 45,51:  

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

negende uur…. 50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.  

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in 

tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, 52 en de graven gingen 

open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. 

Paul Maier zegt in een voetnoot in zijn boek uit 1968 "Pontius Pilatus": Dit verschijnsel was 

klaarblijkelijk waarneembaar in Rome, Athene en andere steden rond de Middellandse Zee. 

Volgens Tertullianus [...] was het een "kosmische" of "wereldwijde" gebeurtenis. Phlegon, 

een Grieks auteur uit Caria, die kort na het jaar 137 een chronologie schreef, berichtte dat in 

het vierde jaar van de tweehonderd tweede olympiade (i.e. 33 na Christus) "de grootste 

zonsverduistering" plaatsvond en dat het nacht werd op het zesde uur van de dag (dat is om 

12 uur 's middags), zodat er zelfs sterren aan de hemel verschenen. Er was een grote 

aardbeving. In Bithynie en in Nicea stortten vele gebouwen in."  

Olympiade nr BC/AD  
1 juli -776  tot juli -772 Begin Griekse Olympische jaartelling van juli-juli 

194 juli -4 tot juli 1 AD Het jaar 0 wordt niet gebruikt. 

201 juli 25 tot juli 29  

De 202de Olympiade van 4 jaar.  juli 29 - juli 33 In het 4e jaar de duisternis…. op 3 april 33 AD 

 

De beschermheer van Pontius Pilatus – Sejanus – verloor in 31 AD de macht wegens een 

samenzwering tegen de keizer. Daarmee was de positie van Pontius Pilatus zwak geworden 

en moest hij voorzichtig zijn en vooral de keizer te vriend houden. Dit misbruiken de Joodse 

leiders. Pilatus’ handelwijze wordt begrijpelijker als de kruising na dit jaar 31 plaatsvond. 

Johannes 19:12  “Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om Hem vrij te laten. Maar de 

Joden schreeuwden: ‘Als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer!”  Hij kon voor 

zijn eigen positie dus niet iemand vrijpleiten die beschuldigd werd van “Wij hebben 

bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen en 

van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.” 
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Extra 2 –  Johnson, Ken. Ancient Paganism (pp. 104-105). Biblefacts.org. 

Kindle Edition. 

 

Het woord Magi betekende oorspronkelijk astroloog, maar kwam in Perzië in de betekenis van 

wijze man of heerser. De Wijzen die Jezus bezochten waren Perzen die afschriften hadden van 

de profetieën van Bileam.  

"De Wijzen die Jezus bezochten waren Perzen, geen Chaldeeërs." Origenes 

tegen Celsus 1.58  

"De Magi hadden een kopie van de profetieën van Bileam." Origenes tegen 

Celsus 1.60  

Julius Africanus schreef in zijn werk “De vertelling van de gebeurtenissen in Perzië tijdens de 

geboorte van Christus” dat de koning van Perzië een droom had dat de beelden van de 

Perzische goden in hun tempel naar beneden vielen. Een stem zei hem dat zij misleiders waren 

en dat de ware God in Judea was geboren. Hij ontwaakte en overlegde met de Wijzen, die 

bevestigden dat er een ster was verschenen zoals Bileam had voorspeld. Daarop zond hij de 

Wijzen uit. Toen zij in Jeruzalem aankwamen, moesten zij vragen waar de nieuwe koning 

geboren zou worden, omdat zij geen exemplaar hadden van de profetieën van Micha. Zij 

vonden het kindje Jezus op grond van de Schriften, niet op grond van astrologie. Toen zij 

terugkeerden, vertelden zij over het Christuskind en brachten een schilderij mee dat een van 

hun kunstenaars had geschilderd van Jezus zittend op de knie van Maria. 

 

(De schrijver accepteert de geciteerde ideeën van Origenes zonder meer als de waarheid. Dat 

vind ik ongefundeerd. Het geschrift van Africanus heb ik niet kunnen achterhalen). 

 

 

  



14 
 

Extra 3 – Wat anderen schrijven over de wijzen uit het oosten 

 Origen. The Complete Works of Origen (8 Books): Cross-Linked to 

the Bible (pp. 298-301). Amazon.com. Kindle Edition. 

Ik laat een stukje uit dit boek zien omdat het laat zien wat voor 

gedachten en geschriften er in de eerste eeuwen waren over de 

wijzen en wat er zou kunnen zijn gebeurd.  

Het lijkt mij enigszins ongefundeerd, eigen gedachtengoed. 

Origenes schrijft in zijn 1e boek tegen Celsus, vooral hoofdstuk 58 

en 60…. we geven hier hoofdstuk 58 –61 vertaald met DeepL 

De oude taal was moeilijk te vertalen… Een zekere Celsus 

verkondigt verkeerde leringen in een geschrift, waarin hij een 

Jood - “de Jood van Celsus” -  in gesprek laat zijn met Jezus. 

 

Wikipedia: Origenes werd in 185 n.Chr. te Alexandrië geboren. Zijn vader heette Leonides, 

terwijl de naam van zijn moeder niet bekend is. De naam Origenes betekent 'Zoon van Horus'. 

Origenes was de oudste van zeven zonen en dochters binnen het christelijke gezin. Vader 

Leonides was Origenes' stimulans voor het al op jonge leeftijd doen van Bijbelstudie. 

Toen Origenes 17 jaar oud was, vonden er christenvervolgingen plaats in Alexandrië. Tijdens 

deze vervolgingen werd zijn vader Leonides gearresteerd en onthoofd. De leider en 

leermeester van de catechetenschool, Clemens van Alexandrië, vluchtte. Hierdoor kwamen 

de heidenen naar Origenes toe voor informatie over het christelijke geloof. Origenes was 18 

jaar oud toen hij leider werd van de catechetenschool daar, bekend als de Alexandrijnse 

school. 

Volgens Eusebius (circa 263 – 339) nam Origenes Matteüs 19:12 letterlijk en castreerde hij 

zichzelf omdat hij les gaf aan zowel mannen als vrouwen en streefde naar 

een ascetische heiligheid. Tegenwoordig wordt het waarheidsgehalte van deze anekdote door 

onderzoekers betwijfeld. Het verhaal kan ook in een later stadium zijn verzonnen door zijn 

concurrenten. 

Rond 230 kwam hij in conflict met de bisschop van Alexandrië, en moest hij uitwijken 

naar Caesarea, een stad aan de Middellandse Zee gelegen tussen Haifa en Tel Aviv. Een van 

de redenen voor zijn verbanning zou zijn genoemde zelfcastratie zijn. Hij is ruim 20 jaar in 

ballingschap geweest. In het aartsbisdom Caesarea zette hij zijn catechetenschool voort. Ook 

bouwde hij een indrukwekkende bibliotheek op. Tijdens de vervolging onder 

keizer Decius werd Origenes gevangengenomen en gefolterd. Aan de gevolgen daarvan 

overleed hij in Tyrus in 253 of 254. 

-------------- 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catechese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clemens_van_Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/School_van_Alexandri%C3%AB_(theologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/School_van_Alexandri%C3%AB_(theologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eusebius_van_Caesarea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ascese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caesarea_(Maritima)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Caesarea_in_Palestina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrus
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Boek 1 tegen Celsus …. die kennelijk een traktaat met valse leer heeft verspreid: 

Hoofdstuk 58  

Na deze zaken zegt deze Jood van Celsus, in plaats van de Wijzen die in het Evangelie worden 

genoemd, dat Chaldeeërs door Jezus worden genoemd als zijnde ertoe gebracht om bij zijn 

geboorte naar hem toe te komen en hem, toen hij nog een zuigeling was, als een God te 

aanbidden, en dat zij dit aan Herodes de tetrarch bekend hebben gemaakt; En dat deze alle 

zuigelingen, die omstreeks dezelfde tijd geboren waren, zond en doodde, denkend, dat hij op 

deze wijze zijn dood onder de anderen zou verzekeren; en dat hij hiertoe werd geleid uit vrees, 

dat, indien Jezus oud genoeg zou worden, hij de troon zou verkrijgen. Zie hier nu de blunder 

van iemand die geen onderscheid kan maken tussen Magiërs en Chaldeeën, noch kan inzien 

dat wat zij belijden verschillend is, en daarom het Evangelie-verhaal heeft vervalst. Ik weet ook 

niet waarom hij zwijgend voorbijgaat aan de reden waarom de Wijzen gekomen zijn, en 

waarom hij niet zegt, overeenkomstig de Schrift, dat het een ster was die zij in het oosten 

zagen. Laten wij nu eens zien welk antwoord wij op deze beweringen hebben te geven. Wij 

menen dat de ster die in het oosten werd gezien, een nieuwe ster was, anders dan de andere 

bekende hemellichamen, hetzij aan het uitspansel boven, hetzij tussen de lagere 

hemellichamen, maar van de aard van die hemellichamen die bij tijd en wijle verschijnen, zoals 

kometen, of die meteoren die lijken op houten balken, of baarden, of wijnkruiken, of een van 

die andere namen waarmee de Grieken gewoon zijn hun wisselende verschijningen te 

beschrijven. En wij bepalen ons standpunt op de volgende manier.  

Hoofdstuk 59  

Men heeft opgemerkt dat bij grote gebeurtenissen en grote veranderingen op het 

aardoppervlak zulke sterren verschijnen, die wijzen op het verdwijnen van dynastieën of het 

uitbreken van oorlogen, of op omstandigheden die op aarde onrust kunnen veroorzaken. Maar 

wij hebben in de Verhandeling over de kometen van Chæremon de Stoïcijn gelezen, dat bij 

sommige gelegenheden, wanneer er iets goeds te gebeuren stond, de kometen ook hun 

opwachting maakten; en hij geeft een verslag van zulke gevallen. Als er dan bij het begin van 

nieuwe dynastieën of bij andere belangrijke gebeurtenissen een komeet of een soortgelijk 

hemellichaam verschijnt, waarom zou het dan verwonderlijk zijn dat er een ster verschijnt bij 

de geboorte van Hem die een nieuwe leer aan het menselijk geslacht zou verkondigen en die 

zijn leer niet alleen aan de Joden, maar ook aan de Grieken en aan vele andere barbaarse 

volkeren bekend zou maken? Nu zou ik zeggen, dat er met betrekking tot kometen geen 

profetie in omloop is, die zegt dat zo'n komeet zou opkomen in verband met een bepaald 

koninkrijk of een bepaalde tijd; maar met betrekking tot het verschijnen van een ster bij de 

geboorte van Jezus is er een profetie van Balaam, opgetekend door Mozes, van deze strekking: 

Er zal een ster rijzen uit Jakob, en een man zal opstaan uit Israël. En nu, als het nodig wordt 

geacht het verhaal over de Wijzen en de verschijning van de ster bij de geboorte van Jezus te 

onderzoeken, is het volgende wat wij te zeggen hebben, gedeeltelijk als antwoord aan de 

Grieken, gedeeltelijk als antwoord aan de Joden. 

Hoofdstuk 60  

Tot de Grieken moet ik dan zeggen, dat de Wijzen, die met de boze geesten vertrouwd zijn en 

hen aanroepen voor doeleinden, waartoe hun kennis en wensen reiken, slechts zulke 

resultaten teweegbrengen, die de bovenmenselijke macht en kracht van de boze geesten en 

van de spreuken, die hen aanroepen, niet te boven schijnen te gaan; maar mocht er een 

grotere manifestatie van het goddelijke geschieden, dan worden de machten van de boze 

geesten overweldigd, omdat zij niet in staat zijn het licht van het goddelijke te weerstaan. Het 

is daarom waarschijnlijk, dat daar bij de geboorte van Jezus een menigte van de hemelse 

schare, zoals Lucas verhaalt, en zoals ik geloof, God prees, zeggende: Ere zij God in den hoge, 

en vrede op aarde, welbehagen jegens de mensen, de boze geesten daardoor zwak werden en 
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hun kracht verloren, omdat de valsheid van hun toverij openbaar werd en hun macht werd 

gebroken; Deze omverwerping was niet alleen het gevolg van het bezoek van de engelen aan 

de aardse gewesten wegens de geboorte van Jezus, maar ook van de macht van Jezus zelf en 

van zijn goddelijkheid. Toen de Wijzen dus de gebruikelijke resultaten wilden verkrijgen, die zij 

vroeger door middel van bepaalde toverspreuken en toverijen hadden verkregen, zochten zij 

naar de reden van hun mislukking en veronderstelden dat de oorzaak een grote was; en toen 

zij een goddelijk teken aan de hemel zagen, wilden zij de betekenis daarvan te weten komen. 

Daarom ben ik van mening, dat zij de profetieën van Balaam bezaten, die ook Mozes 

optekende, daar Balaam om zulke voorspellingen beroemd was, en dat zij onder deze de 

profetie over de ster en de woorden vonden: "Ik zal hem hem tonen, maar niet nu; Ik acht hem 

gelukkig, hoewel hij niet nabij zal zijn, veronderstelden zij, dat de man, wiens verschijning 

samen met die van de ster was voorspeld, werkelijk in de wereld was gekomen; en omdat zij 

vooraf hadden vastgesteld, dat hij in macht superieur was aan alle demonen, en aan alle 

gewone verschijningen en krachten, besloten zij hem hulde te brengen. Daarom kwamen zij 

naar Judea, overtuigd dat een koning was geboren, maar niet wetende over welk koninkrijk hij 

zou regeren, en ook onwetend over de plaats van zijn geboorte, brachten zij geschenken mee, 

die zij Hem aanboden als iemand wiens natuur, als ik zo mag zeggen, zowel aan God als aan 

een sterfelijk mens beantwoordde - goud, namelijk als aan een koning; mirre, als aan iemand 

die sterfelijk was; en wierook, als aan een God; en zij brachten deze offers nadat zij de plaats 

van zijn geboorte hadden vernomen. Maar omdat Hij een God was, de Verlosser van het 

menselijk geslacht, ver verheven boven al die engelen die de mensen dienen, beloonde een 

engel de vroomheid van de Wijzen voor hun aanbidding van Hem, door hun te zeggen dat zij 

niet naar Herodes moesten terugkeren, maar langs een andere weg naar hun eigen huis 

moesten terugkeren.  

Hoofdstuk 61  

Dat Herodes samenspande tegen het Kind (hoewel de Jood van Celsus niet gelooft dat dit 

werkelijk gebeurd is), is niet te verwonderen. Want de goddeloosheid is in zekeren zin blind, 

en zou het noodlot willen verslaan, alsof zij sterker was dan hetzelve. En dit was de toestand 

van Herodes: hij geloofde dat een koning der Joden was geboren, maar koesterde een doel dat 

daarmee in tegenspraak was; hij zag niet in dat het Kind zeker ofwel een koning is en op de 

troon zal komen, ofwel dat Hij geen koning zal worden, en dat zijn dood daarom zonder 

voorwerp zal zijn. Daarom wenste hij Hem te doden, zijn gemoed in beroering gebracht door 

tegenstrijdige hartstochten vanwege zijn goddeloosheid, en aangezet door de blinde en boze 

duivel, die van meet af aan tegen de Zaligmaker samenspande, zich inbeeldend dat Hij een 

machtige was en zou worden. Een engel echter, die de loop der gebeurtenissen zag, gaf Jozef 

te kennen, hoewel Celsus het misschien niet geloofde, dat hij zich met het Kind en Zijn moeder 

in Egypte moest terugtrekken, terwijl Herodes alle zuigelingen doodde die zich in Bethlehem 

en omgeving bevonden, in de hoop dat hij zo ook Hem zou vernietigen die als Koning der 

Joden was geboren. Want hij zag niet de slapeloze bewakende macht, die rondom hen is, die 

het verdienen beschermd en bewaard te worden tot heil van de mensen, van wie Jezus de 

eerste is, boven alle anderen verheven in eer en voortreffelijkheid, die inderdaad een Koning 

zou zijn, maar niet in de zin, die Herodes veronderstelde, maar in de zin, waarin het God 

betaamde een koninkrijk te schenken, ten bate van, nl, van hen die onder Zijn heerschappij 

zouden staan, die geen gewone en onbelangrijke zegeningen, om zo te zeggen, aan Zijn 

onderdanen zou schenken, maar die hen zou opleiden en onderwerpen aan wetten die 

werkelijk van God afkomstig waren. En Jezus, die dit goed wist, en ontkende dat Hij een koning 

was in de zin die de schare verwachtte, maar de superioriteit van Zijn koninkrijk verklaarde, 

zei: Als Mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden Mijn dienaren strijden, opdat Ik niet 

aan de Joden zou worden overgeleverd; maar nu is Mijn koninkrijk niet van deze wereld. Als 

Celsus dit had gezien, zou hij niet hebben gezegd: Maar als dit dan is gebeurd om te 

voorkomen dat u in zijn plaats zou regeren wanneer u tot de menselijke soort zou zijn 
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opgeklommen, waarom zou u dan, nadat u die soort hebt bereikt, geen koning worden, in 

plaats van dat u, de Zoon van God, in zo'n armzalige toestand ronddoolt, u door angst verbergt 

en een ellendig leven leidt, op en neer? Welnu, het is niet oneervol om zich niet bloot te 

stellen aan gevaren, maar om zich er behoedzaam voor op te stellen, wanneer dit geschiedt 

niet uit vrees voor de dood, maar uit een verlangen om anderen tot nut te zijn door in het 

leven te blijven, totdat het juiste moment is gekomen voor iemand die de menselijke natuur 

heeft aangenomen om een dood te sterven die nuttig zal zijn voor de mensheid. En dit is 

duidelijk voor hem die bedenkt dat Jezus stierf ter wille van de mensen - een punt waarover 

wij in de voorgaande bladzijden naar beste vermogen hebben gesproken.  


