
      

 

 

Bouwsteen: Ze volgden de ster 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW  

 

 Het verhaal over ‘Driekoningen’ 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: ‘Ik volg’ 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

In het verhaal volgen de drie Koningen een ster naar de stal waar zij Jezus vinden.  
 
INTRODUCTIE  

De nieuwsgierigheid van de wijzen zorgt ervoor dat zij op weg gaan. Ze willen meer weten over de ster. Wat hij 

betekent en wat hij hen wil vertellen. Maar waar komt de ster eigenlijk vandaan? Waar brengt hij hen naar toe? 

Nog steeds worden we gefascineerd door sterren. Er zijn mensen die sterren wetenschappelijk bestuderen maar ook 

nog steeds mensen die er meer in zien. Astrologen lezen de toekomst van mensen in de sterren. In de tijd waarin dit 

verhaal zich afspeelt, keken de mensen naar de sterren om er boodschappen in te lezen voor de toekomst. Sterren 

vertelden ons mensen iets belangrijks. De drie mannen die wij kennen als de drie koningen waren wijze mannen, 

geleerde  mannen die op weg gingen om er achter te komen wat die ene heldere ster hen vertelde. 

 
 
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 over ‘Driekoningen’ 

 Vragen 

 Vertelplaat 

 Sterren 

 

Zelf toevoegen: 

 Blinddoeken 

 A2 papier donkerblauw (karton)  

 Lijm 

 

Driekoningen 

 

Zij volgden de ster 



 

 

 

 

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: Het gaat hier om associëren en verwonderen. Alle antwoorden op de vragen zijn goed. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Waar waren de drie Koningen naar op zoek? 

 Hoe vonden zij het stalletje? 

 Hoe wisten zij dat er een koning geboren was? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie heeft er wel eens naar de sterren gekeken? 

 Hoe vond je dat? 

 Wat zag je? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Waar zou de ster vandaan kunnen komen? 

 Wat zouden sterren ons kunnen vertellen? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘ IK VOLG’  
 

Tip bij de uitvoering:  

Het wordt aangeraden om de oefening uit te voeren in het speellokaal  
 

In het verhaal lezen we dat er plotseling een heldere ster aan de hemel verscheen.  Doordat de drie koningen deze 
ster goed volgden, hebben zij de stal gevonden. De ster vertelde de koningen waar ze naar toe moesten. 
 
Kunnen de leerlingen elkaar goed volgen? Kunnen ze goed naar elkaar luisteren zodat zij elkaar de weg kunnen 
wijzen. 
 
Uitvoering (klassikaal) 

 Zet een klein parcours uit.  

 Verdeel je klas in tweetallen.  

 Blinddoek één van het tweetal. 

 

 De tweetallen gaan elkaar begeleiden in het parcours.  

 De geblinddoekte wordt begeleid door de leerling zonder blinddoek.  

 Het is belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en dat de leerlingen op elkaar vertrouwen.  

 Zo kan de geblinddoekte zich zonder vallen of stoten over het parcours bewegen.   
 
Laat de leerlingen hun ervaringen met elkaar delen tijdens een afsluitend kringgesprek. 

 

 
Eventueel extra (individueel/klassikaal) 
De ster hielp de koningen. Voor wie zou jij een sterretje willen zijn?  
 
Laat de kinderen nadenken over het antwoord op de vraag. Wanneer zij een antwoord hebben bedacht mogen zij 
een ster met hun eigen naam op een groot blad plakken.  


