
      

 

Serie A Thema 16 

 
Bouwsteen: Sterrenwensen 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie en 

Contingentie  

 
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 38, 54, 56 

 
 

LESOPBOUW 

   

• Het verhaal over ‘Driekoningen’. 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Sterrenwensen 

 
 

 
 
ELEMENT  

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

 
INTRODUCTIE 

Ook in onze tijd kijken mensen naar de sterren. Astrologen lezen nog steeds de sterren, net als in de tijd van Jezus’ 

geboorte. Sommige mensen zeggen dat als iemand dood gaat, hij/zij een ster een ster wordt. Sommigen spreken 

wensen uit naar de sterren. Sterren houden ons bezig en verwijzen naar iets dat groter is dan wij.  

In de tijd van Jezus bestudeerden wetenschappers de sterren en lazen er tekenen in. Zo ook onze ‘driekoningen’. 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 drie wijzen namen cadeaus mee voor een koning; mirre, wierook en goud.   
 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

• Verhaal ‘Driekoningen’ 

• Vertelplaat  

• Sterren 

 

Zelf toevoegen: 

• Stiften/pennen 

 

Driekoningen 

 

Sterrenwensen 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER DE DRIE WIJZEN  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Mattheus, Hoofdstuk 2;1-12. 

Vertel het verhaal en bekijk de vertelplaat. 

 
 
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 volgen de drie wijzen de ster? 

• Waar brengt de ster hen naartoe?  

 

Ervaringsvragen: 

• Ben jij weleens de weg kwijtgeraakt? 

• Hoe vond jij je weg weer terug? 

• Heb je wel eens gehoord dat iemand de weg vindt door naar de hemel te kijken? Hoe ging dat?  

• Wat heb je gehoord over sterren?  

 

Levensbeschouwelijke vragen 

• Wat zouden de drie wijzen hebben gedacht toen ze bij de stal aankwamen? 

• Heb jij weleens naar de sterren gekeken? 

• Wat voel je als je naar de sterren kijkt? 

• Kunnen sterren ons iets vertellen?  

 
 

OP VERHAAL KOMEN :  STERRENWENSEN  

 
De leerlingen schrijven wensen voor een ideale wereld en bedenken wat zij zelf kunnen doen om die wensen uit te 

laten komen. 

 

Stap 1 

Praat met de leerlingen over de ster van Bethlehem. Het is een symbool van hoop: de hoop op een 

nieuwe vredevolle wereld. De ster kondigt de geboorte van een nieuwe koning aan. In die tijd 

verwachtten de mensen dat er iemand geboren zou worden die alles zou veranderen. Veel mensen 

geloven nu nog steeds dat dat Jezus is. Veel mensen proberen te doen wat hij vroeg, namelijk lief zijn 

voor elkaar, te zorgen voor de wereld en niet met ruzie en oorlog proberen de baas te zijn. Zo kan 

iedereen gelukkig zijn. 

 

Stap 2 

• Geef de leerlingen een paar minuten de tijd om in stilte na te denken over de wereld die Jezus voor ogen 

had.  

• Laat dan enkele leerlingen hierover vertellen. Stimuleer hen om een zo concreet mogelijk beeld te schetsen 

van zo'n ideale wereld. Wat zou je zien? Wat zou je horen? Wat zou je voelen? Wat zou er anders zijn dan in 

de wereld die we kennen? 

• Vertel dat de leerlingen een sterrenhemel gaan maken met wensen voor een betere wereld.  



 

 

 

 

• Kopieer voor elke leerling een ster op geel papier (kopieerblad maken met ster waarop kinderen een wens 

kunnen schrijven).  

• Elke leerling schrijft zijn eigen wens voor de wereld op. Dit kan een wens zijn voor de wereld als geheel of 

voor hun eigen omgeving. Leerlingen die nog moeite hebben met schrijven, mogen ook tekenen.   

• Hang de sterren op (bijvoorbeeld plakken op donkerblauw of zwart karton of met touwtjes hangen aan het 

plafond). 

• Bespreek de sterrenwensen: 

o Welke wensen vragen om toelichting? Zorg dat alle wensen duidelijk zijn.  

o Welke wensen lijken op elkaar? Zou je die wensen in één zin kunnen samenvatten? 

o Wat kunnen de leerlingen er zelf aan doen om de wensen die ze hebben geformuleerd uit te 

laten komen?  

 


