
      

 

 

 
Bouwsteen: Koning voor een dag 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie, Contingentie  
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘De drie wijzen’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Koning voor een dag 

 

 
 

 
 
ELEMENT 

Het verhaal over de drie wijzen is in de loop van de tijd geworden tot het feest van Driekoningen. Wat betekent het 

een koning te zijn?  

 
INTRODUCTIE  

Driekoningen is een feest dat al eeuwen in Europa wordt gevierd. Tradities veranderen van vorm maar de kern, het 

verhaal blijft hetzelfde. Er zijn regionaal verschillende manieren om het feest te vieren. De meest bekende is 

misschien met een lampion langs de deuren gaan en een liedje zingen. Kinderen krijgen dan iets lekkers. Een 

andere traditie  in Nederland is de traditie van het driekoningenbrood, waardoor een kind een dag koning kan zijn. 

In het brood bevindt zich een boon. Het kind dat de boon aantreft in het stuk brood dat hij/zij heeft gekregen, is de 

koning. Dat kind mocht dan bijvoorbeeld kiezen wat er ’s avonds gegeten werd.  

 
 
 
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 

 

Zelf toevoegen: 

 Driekoningenbrood (van tevoren thuis bakken of 

een kant en klaar brood kopen en er aan de 

onderkant een rozijn instoppen) 

 Kroon/Feestmuts 

 

Driekoningen 

 

Koning voor een dag 



 

 

 

 

 
 
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: 

 Het verhaal gaat over drie koningen die op weg zijn. Zijn het gewone koningen?  

 Wat maakt deze koningen anders dan gewone koningen?  

 Waarom volgen ze die ster?  

 Hoe weten ze dat die ster hen naar een pasgeboren koning brengt? 

 

Ervaringsvragen: 

 Als jij een koning zou zijn, zou je dan een gewone koning willen zijn of een koning zoals de drie koningen i n 

het verhaal? Waarom? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat vind jij belangrijke eigenschappen die een koning moet hebben? 

 Waarom wordt Jezus een koning genoemd? 

 Wat maakt Jezus een andere koning dan de koningen die we kennen? 

 Wat zou zo’n koning anders doen dan een gewone koning?  

 Waar merk je dat aan? Kun je een voorbeeld noemen? 

 De koningen vielen op hun knieën voor het kind. Klopt dat wel? Is dat niet omgekeerde wereld? Waarom 

doen deze koningen dat dan toch?   

 Hoe kan het dat een pasgeboren baby al een koning is? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : KONING VOOR EEN DAG  
 

Een traditie is het Koningsbrood of de Koningentaart. Dat is een zoetig brood dat speciaal voor Driekoningen wordt 

gebakken en waar een rozijn in wordt verstopt. Oorspronkelijk wordt er in het brood een rauwe boon in gedaan, 

maar vanwege verslikgevaar kiezen we voor een rozijn. 

Degene die die rozijn in zijn stuk brood krijgt, is voor een dag de koning. 

 

Voorbereiding:  

 Bak een dag van tevoren een koningsbrood met de leerlingen, vraag het een ouder of bak het zelf.  

 Het is ook mogelijk een (zoet) brood of cake te kopen en een rozijn hierin te verstoppen.  

 Je kan het jezelf gemakkelijker maken door een brood te kopen en een rozijn te verstoppen. Het kan ook 

met cakejes waar in ééntje een boon of rozijn zit verstopt.  

 

Geef alle kinderen aan het begin van de dag een stuk van het brood of allemaal een cakeje.  

Het kind dat de rozijn treft in het stuk brood is voor deze dag de koning.  

Dit kind krijgt een kroon of feestmuts op.  

Deze leerling is een dag ‘de baas’. Hij/zij mag een leuke activiteit bedenken voor het laatste uur van de schooldag. 

Of bv iets anders bijzonders doen. Het gaat er om dat hij/zij iets mag bepalen op die dag. 


