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Doel van de week: 
De leerlingen ontdekken dat het van alle tijden is dat mensen zoeken naar antwoorden  

op grote levensvragen. Ze beseffen dat mensen met veel kennis en rijkdom veel    

zeggenschap krijgen ten opzichte van arme mensen. 

  

•  

Week 3: De wijzen uit het Oosten 



2 Lesbrief - Kom kijken in de stal 

 

De stal staat klaar 
Een van de kinderen pakt het boek en leest het volgende gedichtje voor: 

 Kerstmis komt, ’t is eerlijk waar. 

 Maar waar zijn de wijzen? 

 Zij komen toch ook naar de stal toe reizen?  

 Laten we snel op zoek gaan en zien of er wijzen in 

ons boek staan! 

Kerststal-figuur 
Vandaag worden de wijzen toegevoegd. Vertel de kinderen dat nog onderweg zijn en nog niet  

in de stal te zien zijn. Ze zijn op reis. Tijdens het feest van Driekoningen, dat is formeel 6 

januari, komen ze aan bij de stal. Vandaag horen we het verhaal van de koningen,                 

die ook wel wijzen worden genoemd. 

Misschien ga je wel eens midden in de nacht je bed uit om naar de sterren te kijken. Het is 

prachtig, als je al die lichte sterren ziet aan de donkere hemel. Er zijn mensen die iedere nacht 

naar de sterren kijken. Ze zoeken naar antwoorden op vragen als: hoe is de wereld begonnen?  

Of: zegt de ster iets over het leven op aarde? De koningen hadden wijze mensen die wisten 

heel veel. Zij keken naar de sterren onder meer. Op een dag zagen ze een bijzondere ster. 
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Verhaal 
Sterrenkijkers De 

wijzen 

‘Kijk nou zelf, dan zie je het!’  

‘Snel, voordat het licht wordt!’  

‘Hier, neem mijn sterrenkijker maar. En ga op de grote stoel staan, dan zie je het pas echt 

goed!’ 

Ver weg, in een land in het Oosten, zijn een paar mannen bij elkaar gekomen. Het zijn wijze 

koningen. Ze weten veel. Maar het meeste dat ze weten, gaat over sterren. Ze noemen 

zichzelf: sterrenkundigen. Ze weten precies welke sterren er aan de hemel te zien zijn. 

Vandaag is er iets geks aan de hand. Er staat een vreemde ster in de lucht. Opgewonden  

lopen de mannen om elkaar heen. ‘Geef mij die sterrenkijker nou!’  

‘Laat mij nou nog eens kijken!’  

‘Ongelooflijk....’  

Eén van de koningen steekt zijn hand op en zegt: ‘Luister, vrienden. Ik weet het zeker: dit 

is de dag die is aangekondigd in de oude boeken. Als de sterren zó staan als vandaag, is er 

ergens een koning geboren. Een koning die de wereld zal veranderen!’  

‘We moeten erheen’, roept de koning met de kijker in zijn handen. ‘Ik wil die nieuwe koning 

zien.’ 

De volgende ochtend, heel vroeg, rijden de koningen op kamelen de stad uit. Het is een rijke 

deftige karavaan. Iedereen die de koningen ziet rijden, staat stil en buigt eventjes voor de 

belangrijke mannen. ‘Die kant op’, wijst de voorste, ‘volgens mij wezen de sterren naar 

Jeruzalem.’ 

De koningen maken een lange reis. Tenslotte komen ze aan in Jeruzalem. Ze gaan naar het 

paleis in de stad. Waar zou anders een koningskind geboren worden? ‘Hier is geen koningskind 

geboren’, roept koning Herodes van Jeruzalem verschrikt.. ‘Ik ben hier de baas.’ De 

raadsheren van koning Herodes worden erbij geroepen. Samen zoeken ze in oude boeken. ‘U 

moet in Bethlehem zijn’, vertellen ze. De wijze koningen reizen door. Uiteindelijk komen ze 

terecht bij een stal in Bethlehem. Voor de stal laten ze hun kamelen stoppen. 

‘Is het hier!?’ zeggen ze tegen elkaar. ‘In een stal? Tussen de schapen en de koeien?’  

‘Nee joh, we zitten vast verkeerd. Dit kan nooit. Heb je ooit gehoord van een koning die in een 

stal geboren werd?’  

‘Kom, we gaan weer. Of zou het toch...?’  

Dan horen de mannen opeens een kindje huilen. Verbaasd kijken ze naar de stal. Kwam dat 

geluid echt uit de stal? Ja, ze hoorden het echt! Zou het dan toch waar zijn? Ineens weten 

ze het zeker. Het moet wel, de sterren liegen nooit. De mannen springen van hun kamelen 

en zoeken in hun zadeltas. Ze halen er bijzondere geschenken uit: goud, wierook en mirre. 

Geschenken voor een koning. Zo snel ze kunnen, lopen ze naar de stal. 
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Gesprek en werkvormen 

Samen 

Tweegesprek: 

•  Kijk jij wel eens naar de sterrenhemel? Wat vind je daarvan?  

•  Beroemde mensen worden ook wel sterren genoemd. Welk beroemd iemand  

vind jij  een ster? 

•  Vorige week ging het over de herders en wat zij deden. 

•  De wijzen zien in de sterren dat Jezus, een koningskind is. Hij krijgt 

Koninklijke geschenken. Als jij mee mocht naar de stal, wat zou jij dan aan   

koning Jezus geven? 

•  Kunnen we de drie koningen missen in de kerststal? Waarom wel of niet? 

  

Doen: 
De wijze koningen zoeken in de sterren naar antwoorden. Maak samen een sterrenhemel.  

Vouw drie kleine vierkantjes schuin doormidden. Plak ze over elkaar zodat ze een ster vor- 

men. Bedenk vragen waar niemand zomaar een antwoord op weet. Schrijf de vragen op de  

sterren. Plak de sterren op een groot zwart papier. 
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Lied 
Zing met de kinderen het kerststal-lied voor deze week: 

(Start met de muziekfile bij 1 min. en 31 sec. eindig bij 2 min. en 10 sec.) 

 

Melodie: ‘Als Bethlehem geen plaats meer heeft’, Alles wordt nieuw deel 4, lied 14. 

Gebed 
Goede God, elke dag opnieuw stuurt U 

mensen op weg. 

Zoals de wijzen, de koningen, die op zoek gingen naar de pasgeboren 

koning. Moge wij het licht dat voor ons schijnt volgens, God, en help 

ons om te blijven vertrouwen dat U ons de weg wijst naar uw Zoon, 

Jezus, die in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe, ons toelacht. 

Amen. 
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