
      

 

 

 

Bouwsteen: Het staat geschreven 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Bezoek aan Herodes 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: ‘Het wordt voorspeld’ 

 

 
 
ELEMENT 

De wijzen uit het oosten, de ‘Drie koningen’ volgen een ster omdat ze in oude boeken hebben gelezen dat er een 

heldere ster aan de hemel zou staan bij de geboorte van een nieuwe koning. Dit was voorspeld.  

 
INTRODUCTIE  
 

De wijzen gingen op pad omdat ze in oude boeken een voorspelling hadden gelezen en de tekens aan de hemel 

maakten dat ze dachten dat wat voorspeld was nu uitkwam. Ze gingen op onderzoek om te zien of het waar was. 

 

In de bijbel staan veel voorspellingen of toekomstvisioenen beschreven. We noemen dit ook wel profetieën. 

Sommigen zijn verhalen van hoop, sommigen een waarschuwing. Ze voorspellen een mogelijke toekomst. De 

profetieën die de geleerden van Herodes kenden staan in het gedeelte van de bijbel dat we het Oude Testament 

noemen.  

 

Ook in deze tijd kennen we een soort profetieën over ons klimaat. Niemand weet zeker wat er zal gebeuren maar er 

is een grote waarschijnlijkheid. Het kan goed gaan maar ook helemaal verkeerd. De voorspelling kan uitkomen 

maar dat weten we niet zeker. Ook nu gaat het om een mogelijke toekomst. 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Bezoek aan Herodes 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Werkblad ‘Het wordt voorspeld’ 

 

Zelf toevoegen 

 Per tweetal drie stiften; rood, oranje en groen 

 

Driekoningen 

 

Het staat geschreven 



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL ‘OP BEZOEK BIJ HERODE S 

naar het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 2, 1-12 

Vertel het verhaal 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
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: 

 

 Hoe interpreteerden de koningen het heldere licht aan de hemel? 

 Hoe wisten ze waar de ster naar verwees? 

 

 

Ervaringsvragen: 

 

 Welk toekomstvisioen ken je? 

 Welke soorten voorspellingen ken je? 

 Welke bijzondere voorspelling heb je gehoord of gelezen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen:  

Deze komen aan bod bij ‘Op verhaal komen’ 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘HET WORDT VOORSPELD ’  
 

Tip bij de uitvoering 

De kinderen maken kennis met deze voorspellingen en passen de manier van voorspellen toe op hun eigen leven. 

Een voorspelling goed (begrijpend) lezen, geeft kinderen nieuwe inzichten over de bedoeling van de tekst. 

De kinderen lezen de voorspelling die de geleerden van Herodes hoogstwaarschijnlijk gebruikten; een visioen van 

de profeet Jesaja, dat ook in de bijbel staat. Deze tekst wordt ook altijd in de Kerstnachtviering in de katholieke 

kerk gelezen. 

 

Stap 1 

Vertel de leerlingen onderstaande informatie: 

 

Op je werkblad staat een tekst waar de geleerden van Herodes hoogstwaarschijnlijk over spraken toen de wijzen 

daar op bezoek waren. Misschien was het ook de teksten die de wijzen kenden en waarop ze op weg zijn gegaan. 

De voorspelling is geschreven in een prachtige taal. Het is bijna een soort gedicht.  

Lees in tweetallen de voorspelling aandachtig door. Het is taal die je misschien wat vreemd aandoet.  

 

 



 

 

 

 

 

Stap 2 

 De leerlingen lezen de voorspelling; een visioen van de profeet Jesaja.  

 De leerlingen zetten strepen onder de tekst waar de voorspelling volgens hen is uitgekomen, in groen 

(precies zo uitgekomen), oranje ((nog) niet helemaal) of rood (helemaal niet uitgekomen). 

 Bespreek de uitkomsten en praat nav onderstaande vragen: 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is er verschil tussen een voorspelling en een toekomstvisioen? 

 Waar moet een voorspelling aan voldoen om er in te kunnen geloven? 

 Waar moet een voorspelling aan voldoen om er in te durven geloven? 

 Moeten voorspellingen precies uitkomen om waar te zijn? 

 Welke voorspellingen of visioenen ken je uit deze tijd en wat vind je er van? 

 
 
Eventueel Extra (individueel) 

 De voorspelling uit het voorbeeld gebruikt mooie, dichterlijke woorden.  

 Beschrijf jouw voorspelling (die je hebt meegemaakt of die je zelf mag bedenken) in jouw mooiste woorden. 

Het maakt niet uit of de voorspelling al is uitgekomen of nog niet.  
 


