
 
 
Bijzonder bezoek 
 
Koning Herodes is een trotse koning. Hij vindt het fijn om de baas te zijn. Elke ochtend 
staat hij in zijn pyjama voor de spiegel. Hij zet zijn kroon op en maakt een diepe buiging 
voor zichzelf. ‘Goedemorgen koning’, zegt hij tegen zijn spiegelbeeld. Hij laat zijn 
bedienden een kopje thee maken en allemaal klusjes doen. Ook klusjes die helemaal niet 
nodig zijn. ‘Want ik ben de koning, de enige echte’, zegt hij dan. 
Koning Herodes zit op zijn troon. Een van de bedienden komt de kamer binnen. ‘Uw 
geachte hoogheid’, zegt hij. ‘Excuus dat ik u zomaar stoor. Maar er is bezoek voor u.’ 
Koning Herodes fronst zijn voorhoofd. Dat is gek, denkt hij. Ik heb niemand opdracht 
gegeven om bij mij op bezoek te komen. Wie zou dat zijn? 
De deuren gaan open. De bezoekers komen binnen. Ze dragen bijzondere kleren in mooie 
kleuren. De koning kijkt eens goed. Nee, die komen niet van hier. Deze mannen komen 
van ver. ‘Wat komt u doen?’ bromt koning Herodes. 
De mannen buigen hun hoofd. ‘Wij zijn op zoek naar de koning’, zeggen ze. 
Koning Herodes lacht. Hij zet zijn kroon wat rechter op zijn hoofd. ‘Nou, dan hoeven jullie 
niet langer te zoeken. Ik ben de koning, de enige echte!’ 
De mannen schudden hun hoofd. ‘We zoeken de 
nieuwe koning’, zeggen ze. ‘De ster heeft ons verteld 
dat de koning net geboren is.’  
Koning Herodes schrikt. Nog een koning? Een nieuwe 
koning? ‘Wel verdraaid’, roept hij boos. ‘En waar is die 
nieuwe koning dan wel?’ 

 
Koning Herodes roept al zijn wijze dienaars bij elkaar. 
‘Ik heb een klusje voor jullie’, zegt hij. ‘Zoek die 
zogenaamde, nieuwe koning!’ 
De dienaren kijken in alle boeken. ‘Hier staat 
geschreven dat er een koning in Betlehem geboren zal 
worden’, zegt een dienaar. 
‘Aha’, zegt koning Herodes. ‘Bingo!’ 
Hij rent snel terug naar zijn bezoekers. ‘Jullie moeten in 
Betlehem zoeken’, zegt hij. ‘Ga maar zoeken totdat je 
die nieuwe koning vindt. En vertel dan aan mij waar hij is. Dan kan ik die nieuwe koning 
ook bezoeken en hem eens een lesje leren… euh… ik bedoel, een cadeautje geven!’ 
De bezoekers gaan op weg naar Betlehem. Ze vinden koning Jezus en brengen hem 
cadeaus. Ze knielen voor hem neer. Daarna gaan ze weer weg. Maar niet naar koning 
Herodes. Ze gaan hem niet vertellen waar hij de nieuwe koning kan vinden. Ze kijken wel 
uit!  
 

 
 
 


