
      

 

 

 
Bouwsteen: het Driekoningen feest 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie  
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘De drie wijzen’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Stap in een schilderij. 

 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

Het verhaal over de drie wijzen is in de traditie geworden tot het feest van Driekoningen. Een feest dat al eeuwen in 

Europa wordt gevierd. Dat kunnen we zien omdat er schilderijen van zijn gemaakt zoals het schilderij dat in deze 

bouwsteen van Jan Steen. 

 
INTRODUCTIE  

Driekoningen is een feest dat al eeuwen in Europa wordt gevierd. Dat kunnen we zien omdat er schilderijen van zijn 

gemaakt zoals het schilderij dat in deze bouwsteen van Jan Steen. Tradities veranderen van vorm maar de kern, het 

verhaal blijft hetzelfde. 

 

 
 
HET VERHAAL OVER DE DRIE WIJZEN 

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:1-12 

 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘De drie wijzen’ 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Afbeelding  schilderij van Jan Steen 

 

Zelf toevoegen: 

 Pen/stiften/potloden 

 Lijm 

 Papier 

 

Driekoningen 

 

Het Driekoningen feest 



 

 

 

 

 
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 gesprek:  

Bij het kunst kijken zitten ook vragen, daarom is het aantal vragen hier beperkt. 
 

Verhelderingsvragen: 

 Hoeveel koningen komen er in het verhaal voor?  

 
Ervaringsvragen: 

 Heb je het feest van Driekoningen wel eens gevierd? 

 Zo ja, hoe heb je dat gedaan? 

 
Levensbeschouwelijke vraag: 

 Hoe kan je voelen of weten dat wat je ziet, bijzonder is? 

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN : STAP IN HET SCHILDER IJ 
 

Kijk met de kinderen naar het schilderij. Vertel dat het verhaal van Driekoningen al heel lang verteld wordt. Dit is 

een schilderij uit de Middeleeuwen.  

 

 Laat de kinderen 1- 2 minuten goed kijken naar het schilderij 

 Laat de kinderen vertellen wat ze allemaal zien. Echt alleen wat ze zien zonder analyses of andere 

verdieping.  

 Stel vragen aan de leerlingen: 

 Wat valt je op? (kleuren, attributen, omgeving ) 

 Welke emotie voel je bij dit schilderij (vrolijk, verdrietig, boos).  

 Wat zie je op de achtergrond? 

 Wie is wie op het schilderij, denk je? 

 Hoe kijkt de kleine koning? Hoe zou dat komen? 

 Past het schilderij bij het verhaal van vandaag?  

 

Verdeel vervolgens de groep in kleine groepjes. Deel per groepje een kleurenkopie van het schilderij uit.  

Geef twee opdrachten: 

 

 Maak bij drie personen in het schilderij een tekstwolkje. 

   Wie kiezen jullie en wat zeggen ze? 

   Schrijf het op een tekstwolkje. 

   Plak de tekstwolk erbij 

 

 Als je er nog iets bij mocht schilderen op het schilderij , wat zou je er dat zijn?  

Teken het op papier en plak het er bij. 

 



 

 

 

 

Hang de schilderijen op in de klas. 

 

Eventueel Extra: 

Clipphanger Driekoningen, om de traditie toe te lichten.  

https://youtu.be/qfDE5EldWQE 
(duur: 1:37 minuut) 
 

Luister naar het luisterlied. 

‘Wij komen van oosten’ 

https://youtu.be/LUCOf6zHK0g 

 

Alternatief  luisterliedje:  

https://youtu.be/JiPz8T9XkyI 

 

Of leer een ander Driekoningenliedje en als het kan,  ga langs de andere groepen. 

 

 

 

https://youtu.be/qfDE5EldWQE
https://youtu.be/JiPz8T9XkyI

