
      

 

Bouwsteen: Cadeaus voor Jezus 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie en 

Traditie  

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘De drie wijzen’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Bijzondere cadeaus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

De drie koningen lezen een boodschap in de sterren en daarom volgen ze een ster.  

 
INTRODUCTIE  

In de bijbel staat dat er wijzen uit het oosten een heldere ster zagen en op weg gingen. Het was een tijd van 

verwachting en hoop op betere tijden. Mensen vertelden elkaar dat er een  nieuwe koning zou worden geboren die 

alles zou veranderen. De wijzen namen cadeaus mee voor een koning; mirre, wierook en goud.   

In de bijbel staat nergens dat het drie koningen zijn. Het aantal drie in onze traditie  is gekoppeld aan de 

geschenken die de wijzen meenemen.   In het begin van de traditie, die nu meer dan 2000 jaar oud is, hebben de 

wijzen namen gekregen en verschillende huidskleur; een blanke man; Balthasar, een zwarte man Caspar en een 

getinte man Melchior. Deze huidskleuren vertegenwoordigden alle mensen van de wereld die op dat moment 

bekend was. Deze wereld was zo groot als het Romeinse Rijk. Jezus kwam voor de hele wereld. 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘De drie wijzen’ 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Afbeelding van een schilderij  

 

Zelf toevoegen: 

 een mooi lapje als ondergrond (symbolisch voor 

een koningsmantel) 

 de beeldjes van de koningen uit de stal of een 

afbeelding van de 'drie koningen' 

 een ster van goudpapier 

 een staafje wierook 

 mirre (hars van een bepaalde boom en 

verkrijgbaar bij de drogist als korrels of olie) 

 

Driekoningen 

 

Cadeaus voor Jezus 



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL OVER DE DRIE WIJZEN  

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:1-12 

Vertel het verhaal 

 
 
 
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.  

 
 

Verhelderingsvragen: 

 Waarom gingen de koningen op reis? 

 Waar gingen de koningen naar toe? 

 Wat namen ze mee?  

 
Ervaringsvragen: 

 Ben je wel eens op kraamvisite geweest?  

 Welk cadeautje hadden jullie voor de baby meegenomen?  

 Welke andere cadeautjes had de baby gekregen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Een baby kun je nog niet blij maken met een cadeau. Waarom brengen mensen dan toch iets mee voor een 

baby? 

 

De rest van de levensbeschouwelijke vragen worden gesteld bij de verwerking. 

 
 

OP VERHAAL KOMEN :  BIJZONDERE CADEAUS  

 
Pak de drie beeldjes uit de stal en zet ze zichtbaar voor de groep neer of laat de afbeelding zien, waarop de drie 

koningen te zien zijn. 

 

Stap 1 

Gesprek over geschenken. 

Meestal geven mensen een praktisch cadeau, iets waar je iets aan hebt maar soms geven mensen een cadeau 

waarmee ze de baby iets toewensen, een symbolisch cadeau: 

 

 een hartje, omdat je wilt dat iedereen van het nieuwe kindje zal houden 

 een bloem, bv een ‘vergeet me nietje’ omdat je wilt dat niemand dit nieuwe kindje ooit  zal vergeten 

 een beetje aarde uit de tuin omdat je wilt dat ze zich altijd thuis zal voelen 

 

Vraag:  

 Ken je nog meer van dit soort cadeautjes? Welke? 

 Wat geven de drie koningen aan het kindje Jezus?  



 

 

 

 

 Wat denken jullie dat de drie koningen willen zeggen met hun cadeaus?  

 

 Vergelijk de kraamcadeaus die de kinderen eerder noemden met de cadeaus van de wijzen in het verhaal.  

 Welke geschenken zouden de kinderen zelf hebben gekozen voor het kindje Jezus?  

 

 Vraag bij elk cadeau door naar de betekenis.  

 Waarom vinden ze het goed bij Jezus passen?  

 Zegt het iets over wat ze hem toewensen?  

 

Stap 2 

Maak de kijktafel en bespreek de attributen met de groep.  

 

Het inrichten van de kijktafel kun je samen met de kinderen doen. Terwijl je de verschillende attributen een plaats 

geeft, vertel je wat de betekenis ervan is. Betrek zoveel mogelijk alle zintuigen erbij. Laat de kinderen kijken, voelen 

(koningskleed) en ruiken (wierook en mirre).  

 

Steek tot slot het wierookstaafje aan. Maak daar een meditatief moment van.  

 

Bespreking attributen: 

 een mooi, liefst fluwelen lapje als ondergrond: dit richt de aandacht op  kleding (een koningsmantel) die 

laat zien hoe rijk of belangrijk je bent.  

 De beeldjes of een afbeelding van de 'drie koningen': benoemen dat de drie 'koningen' uit het buitenland 

komen en een verschillende huidskleur hebben: uit heel de wereld komen zij bij Jezus op bezoek.  

 een ster van goudpapier: de ster verwijst naar de ster van Bethlehem. De gouden kleur verwijst naar het 

goud dat de koningen voor Jezus meebrengen. Goud staat voor rijkdom. Het is een teken dat Jezus een heel 

bijzondere koning zal worden. 

 een staafje wierook: Het ruikt lekker als je het opbrandt.  Wierook staat voor het eren van Jezus. Zijn leven 

is voor veel mensen over de hele wereld nog steeds van grote betekenis. 

 mirre: Het is het oudste parfum ter wereld. Een luxe en heel duur cadeau. Echt iets voor een koning. 

 

Benadruk dat de drie 'koningen' Jezus willen eren met geschenken die heel kostbaar en bijzonder zijn. Ze zien in 

hem een koning die de wereld zal vernieuwen. 

 

Extra: 

De leerlingen kunnen de symbolische cadeaus die ze zelf hebben bedacht, tekenen en er bij leggen op de tafel 

 

 

 


