
      

 

 

 

Bouwsteen: Zoeken naar waarheid 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Bezoek aan Herodes 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Waarheid zit in… 

 

 
 
ELEMENT 

De wijzen uit het oosten, de ‘Drie koningen’ volgen een ster op zoek naar informatie en kennis.  

 
INTRODUCTIE  
 

In de Bijbel vinden we de drie koningen als ‘wijzen uit het Oosten’. Er staat nergens dat het er drie waren maar 

omdat ze drie verschillende cadeaus brengen; mirre, wierook en goud, is het in de traditie zo doorgegeven. 

 

Het waren wijze mensen, raadgevers van koningen, die kennis haalden uit de sterren. Mensen zijn altijd op zoek 

naar waarheid. Maar hoe weten we wat waar is? Zeker in deze tijd waarin we de media niet meer zomaar kunnen 

vertrouwen, we horen over fake news zoeken we naar de juiste informatie. Wetenschappers worden niet meer 

geloofd. Meningen worden verheven tot feiten. Hoe weet je wat waar is en wat is dan waarheid. 

 
 
HET VERHAAL ‘OP BEZOEK BIJ HEROD ES 

naar het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 2, 1-12 

Vertel het verhaal 

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Bezoek aan Herodes 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Werkblad ‘Waarheid zit in…’ 

 

Zelf toevoegen 

 Niets 

 

Driekoningen 

 

Zoeken naar waarheid 



 

 

 

 

 
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: 

 De drie koningen hadden veel kennis. Hoe kwamen ze aan kennis? 

 De drie koningen haalden informatie uit de sterren. Hoe deden ze dit?  

 

 

Ervaringsvragen: 

 Welke dingen weet jij die zeker waar zijn? 

 Welke manieren bestaan er om achter de waarheid te komen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen:  

 Waarom willen mensen de waarheid weten?  

 Kunnen we leven zonder waarheid? Zo ja, nee, waarom? 

Wat gebeurt er als mensen niets meer waar is? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘WAARHEID ZIT IN…’  
 

Op dit moment denken de meeste mensen dat kennis alleen gevonden kan worden door te ‘meten’. Dit is niet altijd 

zo geweest en misschien zal het in de toekomst weer anders zijn. Samen met de kinderen bekijken we enkele 

manieren om dichterbij de waarheid te komen. 

 
Uitvoering (klassikaal) 

De teksten op het werkblad gaan over de waarheid. Wat vind jij van deze teksten? Kleur per tekst het bolletje in bij 

eens/beetje eens/beetje oneens/oneens. 

 

In tweetallen bespreken de kinderen de volgende vragen: 

 Praat over de verschillende teksten en kijk waar je het met elkaar eens bent en wanneer je het met elkaar 

oneens bent.  

 Waarom zijn jullie het eens of oneens?  

 Zet een groene cirkel om de uitspraak die volgens jullie waar is en zet een rode cirkel om de uitspraak  die 

volgens jullie niet waar is.  

 Na 10 minuten vraag je om enkele voorbeelden uit de klas. Uiteindelijk vraag je om conclusies over 

waarheid. Hoe weet je of iets waar is?  

 Is het dan algemeen waar of volgens jou waar? 
 


