
Het verhaal van Artaban, 
de vierde koning... 



De drie wijzen Caspar, Balthasar en Melchior 
gingen op weg om Jezus te zoeken. 
Dat verhaal kennen we. 
Maar wist je dat er ook geruchten zijn, 
dat er nog een vierde koning op weg is gegaan? 



Volgens een oude volkslegende 
was er ook Artaban, een wijze magiër die leefde in het 
toenmalige Perzië. Hij wist veel van de geneeskracht van 
planten en ‘s nachts bestudeerde hij de sterrenhemel. 
In oude profetische boeken had hij gelezen dat in het 
Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en 
vrede zou brengen voor de hele wereld. Als teken van zijn 
geboorte zou een grote nieuwe ster aan de hemel 
verschijnen. 
 



Op een avond toen Artaban weer op het 
dakterras van zijn huis naar de sterren keek, 
ontdekte hij een grote heldere ster, die hij nog 
nooit eerder had gezien. ‘Dit moet het teken 
zijn!’ dacht hij. ‘De koning is geboren. Ik zal er 
heengaan om hem te begroeten.’ De volgende 
dag verkocht hij zijn huis met al zijn bezittingen 
en voor het geld dat hij ontving, kocht hij drie 
edelstenen: een blauwe saffier, een rode robijn 
en een witte parel. Toen haastte hij zich op 
weg om de pasgeboren koning te gaan 
zoeken...



Maar hij was nog niet ver toen hij het gekreun 
van een gewonde man langs de weg hoorde. 
Hij stond in tweestrijd. Als hij stopte om de man te 
helpen, zou hij kostbare tijd verliezen. Dan miste hij de 
afspraak met de anderen die ook op weg waren om de 
nieuwgeboren koning te zoeken. 
Als hij nu maar even bleef? 
Het werd langer dan hij gedacht had... Intussen was de 
ster ook al niet meer zo goed te zien.



Zo moest hij alleen op weg, 
de anderen waren zeker al aangekomen, 
en hij was intussen het spoor en de ster 
al helemaal kwijt...
                          
                          Hoe moest hij nu verder?
                          Hij wou immers ook die koning     
           
                          van licht en vrede vinden. 



In Alexandrië ging hij naar een Joodse rabbi en vroeg 
hem om raad. De rabbi las hem voor uit een 
perkamenten rol waarop profetieën over Israël waren 
geschreven. Hij zei: ‘Het enige wat ik over die koning 
waarnaar jij op zoek bent lees, is dat je hem niet zal 
vinden in een paleis, in weelde of macht. Zoek hem 
bij armen, zieken en gevangenen... bij de kleine 
mensen die in nood zijn.’  Met die woorden moest  
Artaban het doen. 



Hij zag veel arme mensen, hij bezocht zieken en kon 
velen genezen door zijn kennis van geneeskrachtige 
kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij 
probeerde te troosten en te helpen  waar hij kon. 
Soms leek het wel alsof hij zijn eigenlijke doel was 
vergeten, maar zo nu en dan, als hij helemaal alleen 
was ‘s nachts, keek hij naar de sterrenhemel en 
probeerde de grote heldere ster terug te vinden... 
Want de koning die hij zocht, had hij nog niet 
gevonden.



Zo gingen drieëndertig jaren voorbij, 
en de koning die hij zocht, 
had hij nog altijd niet gevonden...
Artaban was intussen oud en moe geworden, 
al wat hij bezat had hij uitgedeeld,
niets had hij nog over, 
wat kon hij nog aan die koning geven, 
àls hij hem ooit vond?  



Zo kwam hij met een groep Joodse pelgrims 
in  Jeruzalem terecht waar het Pascha zou 
gevierd worden bij de tempel. Maar wat een 
dreigende sfeer hing hier. Een grote menigte 
mensen liep opgewonden in de richting van 
de westelijke stadspoort. ‘We gaan naar 
Golgotha,’ zegden ze, ‘daar buiten de 
stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden 
van twee beruchte rovers. En tegelijk met hen 
zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Hij 
heeft veel volgelingen onder het arme volk, 
maar Pilatus de Romeinse curator, heeft hem 
tot het kruis veroordeeld omdat hij beweerde 
de ‘Koning der Joden’ te zijn.’. 



Artaban schrok: 
‘Was dit de koning die hij zolang had gezocht?
Dit kon toch niet het einde zijn? 
Was alles dan vergeefs geweest?
Waar waren het licht en de vrede 
waarvan hij altijd had gedroomd?’ 
 



Staande bij de mensen aan het kruis zei Artaban:
‘Al die tijd ben ik naar u op zoek geweest. 
Ik had u zo graag willen vinden en spreken.
En nu ik u gevonden heb, zijt gij gestorven en 
sta ik hier met lege handen. 
Ik heb niets meer om u aan te bieden. 
Ik heb alleen nog maar mijn leven, 
en ook dat is niet veel zaaks, 
want ik ben oud en versleten, totaal op.’



Toen herhaalde iemand de woorden die 
de Nazarener had gezegd:
‘Toen ik hongerig was, heb je mij te eten gegeven. 
Toen ik dorstig was, te drinken. 
Ik was vreemdeling en jij hebt me opgenomen,
naakt en jij hebt me gekleed. 
Ik was ziek en in de gevangenis 
en jij hebt mij bezocht. 
Wat je voor de minsten van de mensen hebt gedaan, 
dat heb je voor mij gedaan.’

 



En Artaban begreep waar 
de koning die hij altijd had 
gezocht te vinden was...
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