
De Ster van Bethlehem
Sterrenkundig feit of alleen een mooi verhaal?

Volkssterrenwacht Orion                                                                    Jos Lankreijer



Er is al vaak geschreven over de ster



Was het een wonder?

Is het alleen een mooi verhaal?

Is er een astronomische verklaring?

Of moet het verhaal astrologisch worden uitgelegd?

En al 1800 jaar wordt er onderzoek gedaan 
naar de ster van Bethlehem

De vragen



”Over het werkelijke jaar 
waarin de eeuwige zoon 
van God een menselijke 
gedaante aanneemt in de 
schoot van de gezegende 

maagd Maria”

Johannes Keppler (1614)

Supernova
in 7 v.C.

De eerste serieuze studie:

De conclusie van Kepler:



in 6 v.C

1920

Mars 

Door een pastoor uit Abcoude in 1920

Ook onderzoek in Nederland

Zijn conclusie:



Zelfs een tweedaags congres in 2014 in Groningen



Tientallen deskundigen met heel verschillende 
achtergrond hebben nagdeacht over 

de Ster van Bethlehem



695 bladzijden
20 hoofdstukken

Indeling:
1. De geschiedenis van de 

verklaringen
2. De Ster, Wat, Wanneer en Hoe
3. Astrologie in het Nabije 

Oosten en de „Wijzen”
4. Astrologie in de Grieks-

Romeinse wereld
5. Astrologie in de Joodse wereld
6. De vroegchristelijke wereld
7. Epiloog

Het verslag van het congres



De bronnen voor het onderzoek

De bijbel (in het bijzonder het evangelie Mattheus)

Geschiedschrijvers (vooral Romeinse) uit die tijd
(Josephus, Tacitus, Suetonius)

Gedocumenteerde sterrenkundige waarnemingen

Archeologische aanwijzingen



Frans Hals

De tekst van Mattheus
Het enige verhaal over de ster

Een overigens onbekende, 
Grieks schrijvende Joodse 

auteur uit Antiochië.

Geen apostel.
Geen ooggetuige.

Verhaal is 70 jaar later 
opgeschreven



Mattheus, Hoofdstuk 2, vers 1-12

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ 
βασιλέως, ἰδοὺ 
1. μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν
παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; 
2. εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ 
καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ 
πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπαν 
αὐτῷ, Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας: οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου: Καὶ σύ, 
Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα: ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 
3.Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ' 
αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ 
παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ 
δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, 
4.καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς 
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 
5. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 
καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 
πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. καὶ χρηματισθέντες 
κατ' ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν 
αὐτῶν.

1. wijzen uit het oosten

2. want wij hebben zijn ster in het oosten gezien

3. toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen 
nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had

4. 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

5. toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde



De wereld rond het begin van onze jaartelling

Augustus:  keizer van 27 v.C - 14 n.C.
Herodes:   vazal-koning van Judea van 37 v.C - 4 v.C.
Judea is een Romeinse provincie vanaf 6 n.C.



Sterrenkunde was sterk ontwikkeld in Mesopotamië 

Astronomie en Astrologie waren nauw verweven

Astronomen observeerden 
Astrologen interpreteerden



 De rol en positie van de Magi (de Wijzen)

Een beroepsgroep van priesters van Zarathoestra
Ze staan in hoog aanzien
Ze spelen een belangrijke ceremoniële rol aan het hof van Perzië
Ze worden ‚koning makers‘ genoemd vanwege hun rol bij de     
inhuldigingsriten van een nieuwe Perzische koning
Ze zijn ook belangrijke diplomaten 
Ze hebben namens Perzië vanaf 100 v.C contact met de Romeinen

Ze zijn geen ‚tovenaars’
Ze zijn ook geen koningen



Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo; 7e eeuw
Mozaik waarop voor het eerst een ster voorkomt



Het aantal is bepaald op 3 wijzen
Namen krijgen ze in de 8e eeuw 

''Drie Koningen'' zijn ze pas vanaf de 10e eeuw



Waren de Magi astrologen?

Ook al kenden zij wel de astrologische 
betekenis van hemelverschijnselen.

Niet echt



De sterrenkundige mogelijkheden

Ster
Komeet
Meteoor

Nova
Supernova

Planeet

Wat was de ster van Bethlehem?

We moeten eerst het tijdvenster bepalen!



Niet later dan de dood van koning Herodes

Die sterft enkele dagen na de maansverduistering 
van 12/13 maart 4 v.C.

Bijvoorbeeld:



Het tijdvenster

- Pontius Pilatus was gouverneur van 26-36 n.C.

                        voor Christus       na Christus
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„Feiten” over het leven van Jezus

- Geboren tijdens de heerschappij van Herodes (37 v.C. - 4 v.C)

- Geboren 15 of 16 maanden na de geboorte van Johannes de Doper (in 8 v.C)

- Hij was ongeveer 30 jaar in het 15e jaar van de heerschappij van Tiberius (14-37 n.C)

- Tijdsvenster voor de geboorte van Jezus (7 v.C - 2 v.C)

- Pontius Pilatus was gouverneur van 26-36

Tussen 6 v.C. en 4 v.C.

6





Mogelijke Sterren

Sirius ?

Bezwaar: verplaatst zich niet



Mira Ceti ?
Die verplaatst zich niet maar is wel veranderlijk

Maximaal helder 
tijdens de drievoudige 

samenstand van 
Jupiter en Saturnus 

van 7 v.C.

De theorie van 
Constantino Sigismundi (2001)



Een Komeet ?

McNaught, 2006-2007 

Niet de komeet van Halley!
12 v.C, 66 n.C…..1066…..1301

De 'Chinese komeet' van 5 v.C?



Giotto 

zet een trend met
deze komeet

Geschilderd:
1304-1306

3 jaar na een 
passage van 

de komeet van 
Halley in 1301



Kometen zijn het meest geliefd in afbeeldingen



Meteoor of vuurbol ?

Duurt hoogstens 1 á 2 seconden 



Een Nova? 
100x helderder in 1 week

Maar meestal toch niet heel erg opvallend



Een Supernova?
100.000x helderder in 1 dag

Erg opvallend; niet te missen!



Tycho’s nova

11 november 1572
Helderder dan

Venus en Jupiter
Magnitude -4

2 weken overdag te zien
In totaal 16 maanden te zien

De eerste bekende supernova 



Kepplers nova

9 oktober 1604
Magnitude -2,5

3 weken overdag te zien

Een paar jaar later:



> 2 millennia
20 supernova’s

Supernova’s zijn schaars!



Een planeet, of samenstand van planeten?



Een samenstand (conjunctie) van Planeten

7 v.C. drievoudige conjunctie van Jupiter en Saturnus

2 v.C. heel nauwe samenstand van Jupiter en Venus



Haydn Planetarium New York
1935 -1959: programma’s over de Ster van Bethlehem

25 februari 6 v.C.

De samenstandtheorie is al enige tijd
populair als verklaring



Sky and Telescope heeft voor het eerst gewezen
op de opvallende samenstand 

van Jupiter en Venus op 17 juni 2 v.C



17 juni 2 v.C.

Maar: na de dood van Herodes!



Incidenteel ook in afbeeldingen te zien



Sinds Kepler is er veel aandacht voor de drievoudige samenstand 
van Jupiter en Saturnus in 7 v.C.



Deze drievoudige conjunctie in het jaar 7.v.C.
wordt door veel onderzoekers beschouwd 

als een goede kandidaat voor 
de Ster van Bethlehem!



21 dagen

3 uur

Kameel: 3,5 km/u
10 uur per dag

750 km
10 km

29 mei
Eerste Conjunctie; de Magi beredeneren dat er 

een koning geboren gaat worden in Judea

29 september
Tweede Conjunctie; de Magi gaan op pad

7 november
 Jupiter stationair; de Magi bereiken Jerusalem

Daarna retrograde beweging van Jupiter

20 november
Saturnus stationair; de Magi bereiken 

de plaats van bestemming 

5 december
Derde Conjunctie; de Magi?

Het reisplan van de Magi in 7 v.C.



De theorie van Michael Molnar

Een astronoom kiest het astrologisch perspectief
Zijn 'ster van Bethlehem’ valt op 17 april van 6 v C 



Michael Molnar

De ster van Bethlehem 
De nalatenschap van de Magi

17 april 6 v.C.

(1995)



De ochtendhemel in het Midden Oosten op 17 april 6 v.C.

Ook bijzonder: ongeveer eens per 3000 jaar!
Niet spectaculair, wel astrologisch interessant.



De horoscoop voor 
17 april 6 v.C.

De meest koninklijke 
of goddelijke horoscoop

die mogelijk is



Waarom wijst deze horoscoop 
op de geboorte van een koning in Judea?

1. Jupiter, de koning scheppende planeet, staat in de Ram,
 het sterrenbeeld dat verwijst naar Judea

2. De Zon en Saturnus staan ook in Ram en versterken 
macht van Jupiter als heerser

3. De Maan staat dichtbij en bedekt een paar uur later Jupiter, 
en vergroot de macht om koningen te maken nog meer

4. Jupiter en Saturnus komen vlak voor de zon op,
als ‚wegbereiders‘

5. Mars en Mercurius volgen de zon als ‚bewakers‘



De bijzondere samenstand op 17 april 6 v.C.
en de beweging van Jupiter in dat jaar 

verklaren alle details over de ster in het 
verhaal van Mattheus  

Jupiter was de Ster van Bethlehem!

De conclusie van Molnar:



Aanvullend bewijs?
Romeinse munt uit Antiochie uit 5/6 v.C.



Delen van het verhaal waar Molnar
niets over zegt of kan zeggen

Gingen Magi daadwerkelijk op reis om die koning te zoeken

Was er een gesprek tussen hen en koning Herodes

Is Jezus werkelijk geboren onder dit gesternte



Bezwaren tegen de theorie van Molnar

Het is heel ongebruikelijk om een horoscoop 
vóórafgaand aan een geboorte te maken

In de tekst staat: „zij zagen”, maar Molnar zegt 
dat de Magi het niet zagen maar berekenden 

Ptolemaeus brengt pas in de 2e eeuw na C. 
het teken Ram in verband met (o.a) Judea



Bij al deze theorieën blijven er 
Vragen, Problemen, Opties 

Was Jezus een historische figuur;
heeft hij werkelijk bestaan?

Wat is er bekend over zijn geboorte?

De ‚probleemwoorden’ in de tekst van Mattheus

Motieven van Mattheus

Inspiratiebronnen voor Mattheus

Hoe moeten we de tekst van Mattheus waarderen?



De 4 evangeliën zijn biografieën door 
bewonderaars/gelovigen

Maar de Romeinen waren neutrale
of zelfs vijandige schrijvers

Heeft Jezus echt bestaan?

De conclusie moet toch zijn: Ja!



Hij is gekruisigd door Pontius Pilatus

Jezus was een religieus leider 
Hij trok rond als ‚genezer‘

Er zijn alleen betrouwbare feiten over de
laatste 3 jaar van het leven van Jezus:



Er zijn geen feiten
over de geboorte van Jezus uit 

andere bronnen dan de evangeliën

Maar



Bethlehem is wel 'de stad van David', de plaats waar volgens 
de overlevering de Messias geboren zou worden

Is Jezus geboren in Bethlehem?

Misschien, maar het is niet waarschijnlijk



130 km

Waarom maakten Jozef en Maria een reis
 van Nazareth naar Bethlehem?

Een voettocht van 4 of 5 dagen



Pieter Breughel; volkstelling in Bethlehem

Vanwege een volkstelling
Volkstelling door Augustus: 8 v.C.
Volkstelling door Quirinus: 6 n.C.



Heeft de kindermoord plaatsgevonden?

Herodes was een achterdochtige tiran
Hij liet zijn oudste zoon en 300 militaire leiders doden

Maar er zijn geen onafhankelijke (Romeinse) bronnen
die het verhaal bevestigen

Er waren naar schatting de tussen de 7 en 40 kinderen in Bethlehem



Ster

Voorgaan

In het oosten

Stond stil

geen komeet
geen planeet
geen conjunctie
geen sterrenbeeld

de wijzen of de ster?
bij opkomst?

retrograde beweging?
zichtbaar?

stationair?
zichtbaar?
voldoende nauwkeurig?

Mattheus, Hoofdstuk 2, vers 1-12

Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ 
βασιλέως, ἰδοὺ 
1. μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν
παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων; 
2. εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ 
καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ 
πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπαν 
αὐτῷ, Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας: οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου: Καὶ σύ, 
Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα: ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 
3.Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ' 
αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος
καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ 
παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ 
δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, 
4.καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς 
ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 
5. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 
καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 
πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 
προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. καὶ χρηματισθέντες 
κατ' ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν 
αὐτῶν.

1. wijzen uit het oosten

2. want wij hebben zijn ster in het oosten gezien

3. toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen 
nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had

4. 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

5. toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde

En dan de tekst van Mattheus:
Die bevat geen eenduidige,

astronomische of astrologische taal



En er zijn ook tegenstrijdigheden 
in de teksten van de vier evangelisten



Mattheus  en Lucas 
Jezus is geboren in Bethlehem tijdens de 

heerschappij van Herodes (vóór 4 v.C.)

Lucas
 Familie gaat vanuit Bethlehem

via Jerusalem terug naar Nazareth

Lucas
 Jozef en Maria gaan op reis vanwege een volkstelling (8 v.C of 6 n.C)

Mattheus
Familie vlucht daarna naar Egypte

Marcus
Familie heeft Jezus niet als koning geaccepteerd

Die vond hem zelfs ‘niet goed bij zijn hoofd’ toen hij ging preken

Maar wat als als hij bij zijn geboorte inderdaad
was bezocht door wijzen uit het oosten?



Lucas noemt in zijn 
evangelie geen ster

In zijn verhaal verkondigen 
engelen de geboorte van het 

kind aan de herders

Dit plaatje klopt niet

En het jaargetijde?
In de winter kan het

’s nachts erg koud zijn in 
die gebieden.



Mogelijke motieven van Mattheus 
voor het schrijven van het verhaal

over de ster en de wijzen



Profetieën

Beschrijving van de ‚ster van Balaam‘

„Een ster zal rijzen uit Jacob 
en een leider zal opstaan in Israel”

Een profetie over de komst van de Messias
(ca 240 v.C.)

„Zijn ster zal rijzen aan de hemel als een koning”

Numeri 24: 17c



Josephus, Suetonius en Tacitus berichten 
ook uitvoerig over de profetieën van de 

komst van een Messias in Judea

Het orakel van de Joden dat een leider uit 
hun land zou gaan heersen over de wereld 
was bekend in het gehele Midden Oosten

Mattheus schrijft de biografie van Jezus 
als een bewonderaar met een 

boodschap



Mogelijke Inspiratiebronnen 
voor Mattheus bij het schrijven van het 

verhaal omstreeks het jaar 70 na C.

Gebeurtenissen tijdens het leven van Mattheus 



 Bezoek van koning Tiridates I 
van Armenië met zijn wijzen 
aan keizer Nero in het jaar 66

Hij wordt vergezeld door Magi
Die hebben kostbare gaven 

meegenomen voor Nero



Verschijning van de komeet van Halley in het jaar 66

1986



Andere geboorteverhalen die Mattheus kunnen 
hebben geinspireerd

Hemelverschijnselen bij de geboorte 
van Johannes de Doper (7 v.C.)

Opdracht tot kindermoord
rond geboorte van Augustus (63 v.C.)

Rogier v.d. Weyden



 Dus:
De ster van Bethlehem

Feit of Fictie?

De meeste wetenschappers zeggen: 
”Fictie!”

"Vroeg christelijke propaganda"



Maar stel:

De paranoïde koning Herodes was daardoor gealarmeerd

 Horoscopen werden gemaakt in het gehele Midden Oosten

De horoscoop van 17 april 6 v.C wees op de geboorte 
van een koning

In dit hele gebied waren de profetieën over een koning
van de Joden bekend

Magi onderhielden het diplomatiek verkeer 
tussen Perzië en de Romeinen

Zij konden Herodes wijzen op Bethlehem als geboorteplaats
 uit de profetieën

Mattheus gebruikt het woord 'ster’ voor  een planeet 

De beweging van de planeet heeft hij op een ‚lekenmanier‘ verwoord



Geen Ster
 Geen Komeet
Geen Meteoor

 Geen Nova
 Geen Supernova

 Dus als het meer zou zijn dan alleen
een mooi verhaal:

 
 

Dan zou de conclusie kunnen zijn:
De Ster van Bethlehem was:

Dan is de Ster van Bethlehem een in astrologisch 
opzicht belangrijke positie van een planeet



De Ster van Bethlehem
JUPITER

De koningsplaneet in een bijzondere samenstand 
op 17 april 6 v.C



Waarom vieren we Kerstmis
op 25 december?

Tot slot:



van 17-24 december werd in het Romeinse rijk het 
Saturnalia feest gevierd.

Het is het feest van de zonnewende en de terugkeer 
van het licht

Dies natalis solis invicti  



Analemma, Wintersolstitum

Civitavecchia, Italië (2017)

Winterzonnewende
21 december



En 25 december is de geboortedag van 
de Romeinse god Mithras

Als Kerstmis gevierd sinds 336 n.C (Constantijn)



Neil Young


