
      

 

Bouwsteen: De geboorte van een baby 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal ‘de drie koningen’ 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Blij of niet? 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

De drie Koningen volgen een ster naar de stal waar zij Jezus vinden. Voordat zij naar de stal gaan komen zij bij 
Koning Herodes en die is niet blij met het nieuws dat de drie Koningen hem brengen. 

 
INTRODUCTIE  

Koning Herodes had gehoord dat er een nieuwe koning geboren zou worden. Daar was hij niet blij mee. Hij voelde 

zich bedreigd. Hij ondervroeg de drie koningen toen ze hem bezochten. De drie koningen waren naar de heersende 

koning gegaan. Er was pre slot van rekening een nieuwe koning geboren en waar zou die anders zijn dan in het 

paleis van de heersende koning. De werkelijkheid was natuurlijk anders. Herodes vroeg heel slim aan de drie 

koningen hem te informeren over wat ze hadden ontdekt. Hij wilde er meer van weten om zich te kunnen 

beschermen. Hij wilde niet dat de bestaande situatie zou veranderen. Hij kon daarmee alleen maar verliezen. Heel 

veel mensen waren erg  blij dat er een nieuwe koning was gekomen maar Herodes helemaal niet. 

 
 
HET VERHAAL OVER DE DRIE KONINGEN  

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:1-12 

Vertel het verhaal 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur: 30 – 40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal: Drie koningen 

 Afbeeldingen van baby en geboorte 

 Pictogrammen met emoties 

 Kroon 

 Ster 

 

Zelf toevoegen: 

 Eventueel Ster, Kroon en Pop (baby) 

 

De drie koningen 

 

De geboorte van een baby 



 

 

 

 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Tip bij het gesprek: Denk tijdens de ervaringsvragen aan de reactie van Koning Herodes 

 
Verhelderingsvragen: 

 Waar waren de drie Koningen naar op zoek? 

 Hoe vonden zij het stalletje? 

 Hoe wisten zij dat er een koning geboren was? 

 

Ervaringsvragen: 

 Ben je zelf wel eens op bezoek geweest bij een baby?  

 Hoe wist je dat er een baby geboren was? 

 Is het altijd leuk als er een baby wordt geboren?*  

 Heb jij ook wel eens het gevoel gehad dat je niet meer uniek/de enige was?* 

 Heb je ook wel eens je plekje moeten delen met een ander?* 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

De vragen worden gesteld bij ‘op verhaal komen’ 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘ IEDEREEN BLIJ?’  

 
Stap 1 
De geboorte van een baby kunnen bij kinderen veel verschillende emoties opwekken. Dit kunnen positieve en 
negatieve emoties zijn.  
Kijk met je leerlingen aan de hand van een aantal afbeeldingen hoe zij zich bij de geboorte van een broertje of zusje 
voelen. 
 
Stap 2 

 Leg de verschillende afbeeldingen van baby’s en geboorte verspreid over de tafel. 

 Geef iedere leerlingen een aantal verschillende emoties.  

 Laat de leerlingen zonder iets te zeggen een emotie bij een afbeelding leggen.  

 Nadat ieder kind dit heeft gedaan ga je in gesprek met de leerlingen.  

 Waarom hebben zij die emotie neergelegd? 

 
 
Eventueel Extra (groep) 
Laat de leerlingen het verhaal  naspelen.  
Hiervoor zijn drie kronen, een ster en een pop nodig.  
 
Eventueel Extra (individueel) 
Er een aantal materialen toegevoegd aan de huishoek. De leerlingen kunnen in de huishoek het verhaal naspelen.  
Plaats daarvoor de kronen, een pop, een ster en de afbeeldingen die gebruikt zijn in de groep in de huishoek.  
 
 
 

 


