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Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12 

centraal: Wijze mannen uit een ver land 

zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de wijze 

mannen die blij worden als ze de ster die hun de weg 

wijst, weer zien.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de wijze 

mannen die zelfs in een ver land iets hebben gemerkt van 

de geboorte van Jezus.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt op het verhaal over 

de geboorte van Jezus (Bijbel Basics zondag 116). 

Daarover is Matteüs vrij kort: hij vertelt alleen dat Jozef 

niet met Maria slaapt totdat haar kind geboren is, en 

dat hij het kind Jezus noemt. De manier waarop Matteüs zijn 

verhaal vertelt, zou je met een film kunnen vergelijken. In de 

geslachtslijst zie je vanaf een afstand het hele landschap van 

de Joodse geschiedenis. Heel kort volgt dan een close-up 

van het gesprek tussen Jozef en de engel, en de geboorte 

van Jezus. Maar in het verhaal van vandaag zoomt Matteüs 

weer uit, zelfs nog verder dan eerder: niet alleen de Joodse 

geschiedenis, maar ook andere volken en zelfs de hemel 

komen nu in beeld rond het verhaal over Jezus.

Het beeld van een koning die als een ster opgaat - of 

neerstort - komt vaker voor in de Bijbel. In Numeri 24:17 

voorspelt de profeet Bileam een koning die als een ster 

opgaat en alle vijanden van Israël zal verslaan.  

In Openbaring 22:16 zegt Jezus over zichzelf: ‘Ik ben de 

nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster.’

De manier waarop de ster de wijze mannen de weg wijst, doet 

ook denken aan het verhaal van de Israëlieten in de woestijn. 

Daarbij ging God steeds voor het volk uit, overdag in een 

grote wolk en ’s nachts in een vuur (Exodus 13:21).

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Het thema van de zondagen van advent en Kerst was dit 

jaar: ‘Volg de ster!’ We lazen een aantal verhalen uit het 

Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd 

worden in het Matteüs-evangelie. De rode draad werd 

daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die 

op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In 

de heilige boeken van de Joden ontdekten zij – en wij – 

steeds meer over deze koning. 

Het verhaal van deze zondag hoort daar nog bij: eindelijk 

vinden de wijze mannen de koning naar wie ze al zo lang 

op zoek zijn. Het verhaal past ook goed bij de zondag 

rond 6 januari, waarop traditioneel wordt stilgestaan bij de 

wijze mannen die een ster volgen om de nieuwe koning te 

vinden.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Anders dan Lucas vertelt Matteüs heel weinig over 

de omstandigheden rond de geboorte van Jezus. 

Toch maakt ook hij duidelijk dat dit een heel speciale 

gebeurtenis is. Hoe speciaal wordt zelfs aan de hemel 

zichtbaar. Niet alleen voor de mensen in Juda, maar zelfs 

voor mensen uit een ver land. Welk land dat is, vertelt 

Matteüs niet. In het Grieks worden de wijze mannen magi 
genoemd. In de tijd van Jezus werden hiermee wijze 

tovenaars en waarzeggers bedoeld (magiërs), vooral 

uit Perzië en Mesopotamië. Sterrenkunde speelde voor 

deze geleerden een belangrijke rol. Over het algemeen 

wordt in de Bijbel vooral negatief gesproken over mensen 

die zich met tovenarij of waarzeggerij bezighouden (lees 

bijvoorbeeld Deuteronomium 18:10 of Handelingen 12:6-11). 

Maar in dit verhaal zien de wijze mannen juist iets dat 

voor veel mensen in Juda verborgen was gebleven: de 

nieuwe ster die zij ontdekt hebben, vertelt over een heel 

bijzondere nieuwe koning. De ontdekking van de wijze 

mannen wordt vervolgens gelegd naast de 

belofte in de Joodse heilige boeken dat 

er een nieuwe leider zou komen. Herodes 

de Grote schrikt hier vreselijk van. Hij was 

door de Romeinen als koning over Judea 

aangesteld, maar stamde af van de Idumeeërs. Daarom 

werd hij niet als een echte Jood gezien. Een echte 

Joodse koning zou voor hem dus een grote bedreiging 

vormen. Meteen smeedt hij een plan om de pasgeboren 

koning uit de weg te ruimen.

De reactie van de wijze mannen aan de ene kant en 

die van Herodes aan de andere kant laat een belangrijk 

thema van het Matteüs-evangelie zien. De komst van 

Jezus plaatst mensen voor een keuze: ben je blij met 

deze nieuwe koning, of voel je je door hem bedreigd? 

Heb je er alles voor over om hem van dichtbij te zien en 

te vereren, zoals de wijze mannen? Of probeer je juist 

om bij hem uit de buurt te blijven en zijn macht tegen te 

houden?
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een 

kaartje met de tekst van Matteüs 2:9-10.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Matteüs 2:2.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  de sterrenslinger

-  een beamer om de film te laten 

zien, of een groepje mensen om 

de scène na te spelen

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  een appel

-  een schilmesje

Om te doen: Familiekroon 

(kerstproject)

Per kind:

-  geel karton of dik papier, lang 

genoeg om rond het hoofd van 

het kind te passen.

-  het werkblad met de sterren

En verder: 

-  een schaar of een prikpen en 

priklap

-  kleurpotloden

-  lijm

-  plakdiamanten (liefst in de vorm 

van sterren)

Om te doen: Blije ster

Per kind:

-  twee stukken chenilledraad

En verder:

-  strijkkralen of stukjes gekleurde 

rietjes

-  een schaar

-  sterke lijm

Om te doen: Volg de ster

-  een klein sterretje van papier 

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  een blinddoek

-  een pan

-  een houten lepel

-  kerstkransjes in de vorm van een 

ster

Bijbeltekst

-  een bijbel 

Om te doen: Ster van de week 

(projectboek)

Per kind:

-  het werkboek 

-  een pen

En verder:

-  viltstiften

Om te doen: 

Caleidoscoop

Per kind:

-  een keukenrol of lege chips-bus

-  een potlood

En verder:

-  karton

-  doorzichtig plastic (of 

vershoudfolie)

-  spiegelkarton (te koop bij de 

hobbywinkel)

-  lijm

-  gekleurde kralen

-  plakband of washi tape

-  gekleurd papier

Om te doen: Ben je wijs-quiz?

Per team van minimaal twee 

kinderen:

-  een pen 

-  een vel papier

En verder:

-  papieren sterretjes

Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen  
op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al  
eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen,  
waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef 

staan boven het huis waar het kind was.

MATTEUS 2:9-10

118

debijbel.nl/bijbelbasics

..

De wijze mannen vroegen aan de mensen  
in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden  
die kortgeleden geboren is? We hebben zijn  

ster gezien.’

MATTEUS 2:2

118

debijbel.nl/bijbelbasics

..
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Volg de ster 

Laat het filmpje van deze zondag zien. Heb je 

geen beamer? Laat het stukje dan door een 

aantal mensen in de kerk spelen.

Kijk samen naar de slinger. Wat valt de 

kinderen op? Wat weten ze nog te vertellen 

over de geboorte van Jezus en zijn speciale 

namen?

Zing met elkaar het laatste couplet van het 

projectlied Kom, volg de ster. Je vindt het 

lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Je kunt ook het hele lied nog een keer 

zingen, om zo de lijn van advent, Kerst en 

deze zondag extra duidelijk te maken.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Ster-appel

Wist je dat in elke appel het kerstverhaal 

verborgen zit? 

Wat heb je nodig?
-  een appel

-  een schilmesje 

Aan de slag:
-  Snijd de appel horizontaal door.

-  Vraag de kinderen wat ze zien.

-  Je ziet het klokhuis van de appel in de vorm 

van een ster!

8-12 jaar 

Let op het teken

De wijze mannen letten goed op de aanwijzing 

die ze krijgen: het teken van de ster. 

De kinderen gaan ook op zoek, en letten goed 

op de aanwijzingen die ze krijgen. 

Wat heb je nodig?
-  een blinddoek

-  een pan

-  een houten lepel

-  kerstkransjes in de vorm van een ster

Aan de slag:
-  Een kind wordt geblinddoekt en krijgt de 

houten lepel.

-  De andere kinderen zetten de pan met een 

kerstkransje erin ergens op de grond neer.

-  Het geblinddoekte kind tikt al kruipend met 

de lepel over de grond. 

-  De kinderen geven aanwijzingen met 

‘koud’, ‘warm’ of ‘lauw’. 

-  Als het kind de pan heeft 

aangetikt, gaat de 

blinddoek af. Het 

kind krijgt het 

kransje. 

-  Het volgende 

kind is aan de 

beurt.

Tips
De kinderen die niet 

aan de beurt zijn geweest, 
krijgen ook een kerstkransje. 

In plaats van ‘warm’, ‘koud’ en 
‘lauw’ kun je ook woorden 

gebruiken die bij het verhaal 
passen, bijvoorbeeld 
‘ster’, ‘Herodes’ en 

‘woestijn’. 
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8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Vandaag horen we of de wijze mannen het kind 

Jezus vinden.

De koning naar wie ze al zo lang op zoek zijn.

Ze volgen zijn ster vanuit een ver land.

Een ster die soms helder aan de hemel scheen.

Een ster die vaak helemaal niet te zien was.

Wij kunnen veel leren van de zoektocht van de mannen.

De zoektocht kost tijd, moeite en veel geduld.

Maar ze weten dat het vinden van deze koning alle moeite waard is.

Laten wij ook naar u blijven zoeken.

Amen.

Tip
Ga in een kring zitten voor 

dit gebed. Je kunt een kaars 
aansteken, of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst in 

het midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Matteüs 2:1-12

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 

verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 

Vraag de kinderen om goed te kijken en te 

vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Een ster wijst de weg

Een groepje mannen reist door de woestijn. 

Ze komen uit een ver land in het oosten. En 

het zijn niet zomaar mannen. Het zijn heel 

wijze mannen, die veel weten van sterren.

Een poosje geleden hebben ze ’s nachts een 

bijzondere ster in de lucht zien staan. Een 

ster die ze nog nooit eerder hadden 

gezien. 

De wijze mannen wisten meteen 

dat er iets bijzonders aan de hand was. 

Zo’n bijzondere ster, dat kon maar één ding 

betekenen: er is ergens een nieuwe koning 

geboren. Een heel belangrijke koning. Daar 

wilden ze direct naartoe!

De wijze mannen pakten hun spullen in, ze 

zochten cadeaus uit voor de nieuwe koning. 

En ze gingen op reis. Maandenlang hebben 

ze erover gedaan. Maar eindelijk zijn ze in 

Jeruzalem, de hoofdstad. 

‘Hallo,’ zeggen ze tegen een koopman op de 

markt. ‘Weet u misschien waar we de koning 

van de Joden kunnen vinden? Die koning 

die net geboren is? We hebben zijn ster 

gezien. Die kwam zomaar ineens omhoog 

aan de hemel. We zijn gekomen om hem te 

bezoeken. We willen hem graag cadeaus 

geven.’ 

‘Een nieuwe koning?’ zegt de man. ‘Eh… ik 

weet van niks.’

‘Ik weet het ook niet,’ zegt een oude vrouw. 

Het lijkt wel of ze een beetje bang is. 

Iedereen in Jeruzalem hoort over de 

buitenlandse mannen die op zoek zijn naar 
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een nieuwe koning. En iedereen schrikt. 

Want Herodes is de koning van Israël. 

En Herodes is geen goede koning. Hij 

kan heel boos worden als hij denkt dat 

iemand anders koning wil worden. 

‘Wát!’ roept Herodes, als hij hoort waar 

de mensen in Jeruzalem het over 

hebben. ‘Een nieuwe koning? Waar gaat 

dit over! Ik ben hier koning! Is er soms 

iemand die mij wil wegjagen en zélf 

koning wil worden?’

‘Vast niet, koning,’ zegt een dienaar. Zijn 

stem trilt een beetje. ‘Dat kan ik me niet 

voorstellen. Het gaat waarschijnlijk over 

zo’n voorspelling uit de heilige boeken. 

De mensen hier wachten al honderden 

jaren op iemand die ze ‘de redder’ 

noemen.’ 

‘Soldaten!’, schreeuwt Herodes. ‘Haal de 

priesters naar het paleis! En iedereen die 

verstand heeft van de heilige boeken!’ 

Even later staan ze allemaal bij de 

koning in de troonzaal, de priesters 

en de andere mannen die veel van de 

heilige boeken weten. 

‘Die redder,’ zegt koning Herodes. ‘Die 

redder waar het in jullie heilige boeken 

over gaat. Weten jullie ook waar die 

geboren zal worden?’ 

Eén van de mannen knikt. ‘Ja, koning, 

dat is in Betlehem. Er staat in de heilige 

boeken: Luister, Betlehem, jij bent een 

heel belangrijke stad! Want uit Betlehem 

komt de leider van Israël. Hij zal zorgen 

voor het volk van God. Net zoals een 

herder voor zijn schapen zorgt.’ 

‘Aha,’ zegt Herodes, en hij krabt aan zijn 

baard. ‘Betlehem dus? Oké. Dat was het. 

Wegwezen, jullie.’ 

Die avond, als niemand het ziet, laat 

Herodes de wijze mannen bij zich 

komen. 

‘Vertel eens,’ zegt hij vriendelijk. ‘Vertel 

eens over die ster. Wanneer hebben 

jullie die voor het eerst gezien? En hoe 

zag hij er precies uit?

Ik vind het zo’n goed idee dat jullie 

zijn gekomen om die nieuwe koning 

te eren. Dat wil ik ook graag doen. Ik 

heb voor jullie uitgezocht waar jullie de 

nieuwe koning kunnen vinden. Dat is in 

Betlehem. Dat is een stadje hier niet zo 

ver vandaan. Ik zat te denken, als jullie 

daar geweest zijn, kom dan weer even 

langs in het paleis. Als jullie me nou 

vertellen waar hij precies woont, dan 

kan ik er ook naartoe. Zo’n belangrijke 

koning wil ik ook eren.’ 

‘Dat doen we, majesteit,’ zeggen de 

wijze mannen. ‘En bedankt dat u hebt 

uitgezocht waar we heen moeten.’ 

De wijze mannen gaan nog dezelfde 

avond op weg. 

‘Kijk,’ zeggen ze tegen elkaar, en ze 

wijzen naar de lucht. ‘Daar staat de ster 

weer. Hij wijst ons gewoon de weg.’ 

‘Volgens mij moet het dat huisje zijn!’ 

zegt een van de mannen. ‘Het lijkt wel of 

de ster daar blijft hangen. Zullen we daar 

naar binnen gaan?’

De mannen gaan het huisje binnen. Daar 

zien ze een kleine baby. Hij ligt in de 

armen van zijn moeder. 

Klopt dit wel? Een baby in een klein 

huisje, dat kan toch geen koning zijn? 

Maar de ster heeft hun de weg gewezen. 

Dit moet toch echt de koning zijn die 

ze gezocht hebben. De wijze mannen 

knielen zomaar op de grond neer. 

‘Koning,’ zeggen ze eerbiedig. ‘Majesteit.’

‘Het is een eer om u te ontmoeten.’ 

‘Wilt u alstublieft deze cadeaus van ons 

aannemen?’

De kleine Jezus zegt niks terug. Hij slaat 

met zijn handjes en lacht. 

Maar de mannen leggen de cadeaus 

voor hem neer. Heel dure cadeaus zijn 

het. Goud, wierook en mirre. 

‘Laten we hier in de buurt blijven slapen,’ 

zeggen de mannen als ze weer buiten 

zijn. ‘Dan gaan we morgen terug naar 

koning Herodes. Dan leggen we hem uit 

hoe hij hier kan komen. Dan kan hij ook 

cadeaus komen brengen.’ 

Maar ’s nachts dromen de wijze mannen 

allemaal hetzelfde. In hun droom horen 

ze de stem van God. Hij zegt tegen 

hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar 

Herodes.’ 

De volgende morgen staan ze op. ‘Laten 

we maar niet teruggaan naar Herodes,’ 

zeggen ze tegen elkaar. ‘Laten we maar 

een andere weg nemen.’

En daar gaan ze, de wijze mannen. Terug 

naar hun eigen land. 

Wat zullen ze daar gaan vertellen?
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8-12 jaar 

Matteüs 2:1-12

Wijze mannen zoeken een kind

Jezus  werd geboren in Betlehem, een 

stad in Judea.  Herodes  was op dat 

moment koning.

Niet lang na de geboorte van  Jezus  

kwamen er  wijze mannen  in  Jeruzalem  

aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een 

ver land.Ze vroegen aan de mensen 

in  Jeruzalem: ‘Waar is de  koning  van 

de  Joden  die kortgeleden geboren is? 

We hebben zijn ster gezien. Die kwam 

aan de hemel omhoog. En nu zijn we 

gekomen om de nieuwe  koning  te eren.’

Toen  koning  Herodes dat hoorde, 

schrok hij vreselijk. Ook de andere 

mensen in  Jeruzalem  schrokken.

Herodes liet alle  priesters  en 

wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg 

aan hen: ‘Waar zal de  Messias  geboren 

worden?’ Ze zeiden: ‘In Betlehem in 

Judea, want dat wordt al verteld in de  

heilige  boeken. Daar staat: «Luister, 

Betlehem in Judea, jij hoort bij de 

belangrijkste steden van het land. Want 

uit Betlehem komt de leider van Israël. 

Hij zal zorgen voor het volk van God, 

zoals een  herder  voor zijn schapen 

zorgt.»’

De wijze mannen vinden het kind

Toen liet Herodes de  wijze mannen  in 

het geheim bij zich komen. Hij wilde 

precies weten wanneer ze de ster voor 

het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: 

‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het  

kind  precies is. Als jullie hem gevonden 

hebben, moet je dat aan mij komen 

vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe 

gaan om hem te eren.’

Na het gesprek met Herodes gingen 

de wijze mannen op weg. En opeens 

was daar de ster weer die ze al eerder 

gezien hadden. Toen ze de ster weer 

zagen, waren ze erg blij. De ster wees 

hun de weg. Hij bleef staan boven het 

huis waar het kind was.

De  wijze mannen  gingen naar binnen. 

Daar zagen ze het  kind  bij zijn moeder  

Maria. Ze knielden voor hem en 

eerden hem. Ze gaven hem de dure 

geschenken die ze meegebracht 

hadden: goud,  wierook  en  mirre.

’s Nachts kregen de  wijze mannen  een  

droom. In de  droom  zei God tegen 

hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar 

Herodes.’ En dus gingen ze langs een 

andere weg terug naar hun land.
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10. OM TE WETEN

Wijze mannen

In de Griekse tekst van Matteüs staat dat er magi uit 

het oosten kwamen. Ons woord ‘magiërs’ komt van dat 

Griekse woord. Waren de wijze mannen dan tovenaars? 

Nee, dat ook weer niet helemaal. Waarschijnlijk wisten 

ze veel over de gebruiken die bij de godsdiensten van 

Perzië en Mesopotamië hoorden (dat zijn de landen 

die Matteüs met ‘het oosten’ bedoelt). Mensen in die 

landen dachten dat de sterren iets vertelden over de 

toekomst. Eén taak van magi was daarom om naar de 

sterren te kijken en te bedenken wat de stand van de 

sterren aan de hemel zou kunnen betekenen.

Herodes de Grote

In de Bijbel komt meer dan één Herodes voor. De 

Herodes in dit verhaal is Herodes de Grote. Hij was 

vanaf 37 voor Christus koning over de Romeinse 

provincie Judea. Herodes stamde niet af van David, 

zoals eerdere koningen van Juda. Hij hoorde zelfs niet 

eens echt bij het Joodse volk! Bovendien was hij best 

gewelddadig. De mensen in Juda vonden hem daarom 

een slechte koning, ook al zorgde hij ervoor dat de 

tempel in Jeruzalem groter en mooier werd.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 

bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. 

Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Waarom worden de mannen in het verhaal 

‘wijs’ genoemd?

-  Waarom is één van de sterren die ze zien 

voor hen bijzonder?

-  Waar gaan ze naartoe als ze de ster hebben 

gezien? 

-  Wat staat er in de heilige boeken over waar 

de redder geboren wordt? Weet je wie er nog 

meer uit die stad komt?

-  De wijze mannen zijn blij dat ze de 

ster weer zien. Waar ben jij blij om 

met Kerst?

8-12 jaar 

-  Weet jij wat een navigatiesysteem is? Wat is 

daar handig aan? Heeft het ook nadelen?

-  Welk ‘navigatiesysteem’ hebben de wijze 

mannen? 

-  Waarom zouden wijze mannen uit een ver 

land al die moeite doen voor een ster?

-  Waarom zoeken ze in Jeruzalem naar de 

nieuwe koning? 

-  Hoe komen ze erachter dat ze naar Betlehem 

moeten?

-  Vonden ze hun reis de moeite waard, denk 

je? 

12. OM TE ZINGEN

Liederen die goed bij dit verhaal passen, zijn Ga je mee op zoek naar het 
koningskind van Jan Visser, De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen van 

Hanna Lam of Als je veel van iemand houdt van Elly en Rikkert.
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Familiekroon (kerstproject)

De kinderen kleuren en versieren tijdens dit 

project elke week een ster die bij het verhaal 

van de zondag past. De ster wordt aan hun 

kroon vastgemaakt. Zo maken ze in zes weken 

hun kroon compleet.  

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad met de zeven sterren

-  eventueel geel karton of dik papier

En verder:

-  een nietmachine en nietjes

- een schaar of een prikpen

- kleurpotloden

- lijm

- plakdiamanten (liefst in de vorm van sterren)

Vooraf:
-  Heeft een kind nog geen kroon? Knip 

dan uit het gele papier een strook met 

aan één kant zes punten.

Aan de slag:
-  De kinderen knippen of prikken de zesde en 

zevende ster uit.

-  Ze kleuren de zesde ster in.

-  Op de zevende ster tekenen ze zichzelf en 

zetten ze hun naam eronder: ook zij horen bij 

de familie van God. 

-  Ze versieren beide sterren met een mooie 

diamant of steen. 

-  Ze lijmen de sterren op twee punten van hun 

kroon. 

-  Meet bij elk kind de strook papier rond hun 

hoofd en niet hem vast op de juiste lengte. 

-  Eindelijk: de kroon is af!
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6-8 jaar 

Blije ster

De wijze mannen worden blij als ze de ster 

weer zien. De kinderen worden vast blij van hun eigen, 

mooie ster. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  twee stukken chenilledraad

En verder:

-  strijkkralen of stukjes gekleurde 

rietjes

-  een schaar

-  sterke lijm

Aan de slag:
-  De kinderen rijgen strijkkralen of stukjes gekleurde 

rietjes aan de chenilledraad.

-  Ze vouwen de chenilledraad in drieën, zodat er een 

driehoek ontstaat.

-  Ze knijpen de uiteinden aan elkaar vast.

-  Ze maken een tweede driehoek, op dezelfde manier. 

-  Ze leggen de twee driehoeken over elkaar, als een 

davidsster, en lijmen de contactpunten vast. 

Tip
Maak een draad 

aan de ster, zodat 
de kinderen de 

ster kunnen 
ophangen.

4-8 jaar 

Volg de ster

De wijze mannen zien een bijzondere ster. 

Daarna zien ze de ster niet meer, totdat die 

opeens weer verschijnt. 

Kunnen de kinderen de ster volgen? 

Wat heb je nodig?
-   een klein sterretje van papier 

Aan de slag:
-  De kinderen staan in de kring, één kind staat 

in het midden.

-  Het kind dat in het midden staat, heeft de ster 

in zijn hand. De ster mag niet te zien zijn.

-  De kinderen in de kring houden hun hand 

op met de handpalm naar boven. 

-  Het kind met de ster loopt langs de kinderen 

en maakt bij ieder kind de beweging alsof 

hij de ster geeft. Het kind knijpt hierop de 

eigen hand dicht.

-  Bij één kind wordt de ster wél echt gegeven. 

-  Als het kind de kring rond is geweest, wordt 

er aan iemand gevraagd: ‘Heb jij de ster 

kunnen volgen? Waar is de ster?’ Als het 

kind weet wie de ster heeft, mag hij of zij 

met het sterretje de kring rondgaan. 
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8-12 jaar 

Ster van de week (projectboek)

De kinderen doen iedere week van 

alles rond de ster van de week: ze 

zoeken dingen op, ze puzzelen en ze 

tekenen. Na vandaag is het  

boek compleet. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkboek 

-   een pen

En verder:

-   viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen maken de laatste 

bladzijde over de wijze mannen.
Tip

Je kunt het 

werkblad ook ‘los’ 

gebruiken zonder er 

een werkboek van 

te maken. 

STERZOEKER

De wijzen zoeken de nieuwe koning. Zoek de woorden die met 

het verhaal hebben te maken. De overgebleven letters vormen 

een zin die de wijzen zeggen tegen de inwoners van Jeruzalem.

O W I J H B B E

B O B E O N E Z

R I S E J N T S

T E K T E R L J

G E T E E Z E E

N I E S N N H Z

K O N I N G E U

N E Z J I W M S

OPLOSSING:

- oosten

- boek

- Betlehem

- wijzen

- Jezus

- koning

- zon

- ster
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8-12 jaar 

Caleidoscoop

De wijze mannen zien aan de hemel een 

mooie, bijzondere ster.

De kinderen maken hun eigen sterren kijker 

waarin ze iets heel moois zien.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een keukenrol 

-  een potlood

En verder:

-  karton

-  doorzichtig plastic 

-  spiegelkarton (te koop bij de 

hobbywinkel)

-  lijm

- gekleurde kralen

-  plakband of washi tape

-  gekleurd papier

Aan de slag:
-  Knip het spiegelkarton in drie 

gelijke stukken en maak ze met 

plakband aan elkaar vast met de 

spiegelende kant naar binnen. Zorg dat de 

driehoek precies in de keukenrol past.

-  Zet de keukenrol op een vel papier en 

trek deze met potlood om. 

-  Maak een kijkgaatje in de cirkel die je hebt 

getekend en teken een paar plakranden. 

-  Knip de cirkel met plakranden uit en maak 

hem vast aan de keukenrol.

-  Stop de spiegeldriehoek in de keukenrol, 

tot hij helemaal tegen het einde met het 

gaatje aan zit. Houd ruimte over aan de 

open kant. De spiegeldriehoek is iets 

korter dan de keukenrol.

-  Teken met behulp van de keukenrol 

twee cirkels op doorzichtig plastic. Knip 

de cirkels uit en stop één van de plastic 

cirkels in de keukenrol, zodat hij tegen het 

spiegeldriehoek aan zit. Knip de cirkel bij 

zodat hij in de rol past.

-  Verdeel wat kralen op de plastic cirkel.

-  Sluit de keukenrol af met de andere plastic 

cirkel en maak hem met plakband vast. De 

kralen zitten tussen twee lagen plastic.

-  Versier de caleidoscoop met washi tape.

Tips
- Gebruik bussen 

Pringles (chips) als basis  
voor de caleidoscoop. 

- In plaats van spiegelkarton kun  je ook aluminiumfolie om een karton plakken met de spiegelende kant 
naar buiten.

- In plaats van plastic kun je 
vershoudfolie gebruiken 

dat je met elastiekjes 
vastmaakt.

Wat heb je nodig?
* een keukenrol of lege chips-bus  * karton  * doorzichtig plastic  * plakband

* spiegelkarton  * lijm  * gekleurde kralen  * plakband of washi tape  * gekleurd papier

Knip het spiegelkarton in drie gelijke
stroken die net iets korter zijn dan
de keukenrol. Maak ze met plakband
aan elkaar vast met de spiegelende

kant naar binnen.

Zorg dat de driehoek precies
in de keukenrol past.

Knip de cirkel met plakranden uit
en plak hem vast aan de keukenrol.

1
Zet de keukenrol of chips-bus op

een vel papier en trek deze om.
Maak een kijkgaatje in de cirkel

die je hebt getekend en teken een
paar plakranden.

2

Stop de spiegeldriehoek
in de keukenrol, tot hij

niet verder kan.

3
Teken met behulp van de keukenrol

twee cirkels op doorzichtig plastic.
Knip de cirkels uit en stop een van
de plastic cirkels in de keukenrol,
zodat hij tegen het prisma aan zit.

4
Verdeel wat kralen op de plastic
cirkel. Sluit de keukenrol af met

de andere plastic cirkel en maak hem
met plakband vast. Versier de
caleidoscoop met washi tape.

5

!
Tip:In plaats van spiegelkarton kun

je ook aluminiumfolie om een karton
plakken met de spiegelende kant

naar buiten. In plaats van plastic
kun je vershoudfolie gebruiken dat

je met elastiekjes vastmaakt.

Wat zie je
allemaal door je

caleidoskoop?
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8-12 jaar 

Ben je wijs-quiz?

Hoeveel kennis hebben de kinderen van het verhaal van de 

wijze mannen uit Matteüs 2? 

Wat heb je nodig?
Per team:

-   een pen 

-   een vel papier

En verder:

-  papieren sterretjes

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in teams. 

-  Ieder team krijgt drie sterren. Bij ieder goed antwoord krijgt 

het team er een ster bij. Bij ieder fout antwoord levert het 

team een ster in. 

-  Stel de eerste vraag. De teams denken na over een 

antwoord en schrijven dit op hun vel papier.

-  Bespreek het antwoord en stel de volgende vraag. 

-  Welk team heeft aan het eind van de quiz de meeste sterren 

en is het wijst?

Quizvragen: 

1.  In welke stad is Jezus geboren? (Betlehem) 
2.  Wie is koning in de tijd dat Jezus wordt geboren? 

(Herodes)
3.  Hoeveel wijzen uit het oosten zijn er? 

a) 3 

b) 4 

c) dat is niet bekend
4.  Wat voor iemand zou er volgens de ster zijn geboren?  

(een koning)
5.  Waarom gaan de wijze mannen op reis?  

a) om de nieuwe koning te eren 
b) om te kijken boven welk land de ster precies staat 

c) om te kijken of het klopt wat de ster volgens hen betekent

6.  In welke stad komen de wijzen aan? (Jeruzalem)

7.  Hoe komen de wijzen erachter waar de nieuwe koning is 

geboren?  

a) koning Herodes weet dit 

b) geleerde mannen lezen dit in de heilige boeken 
c) de inwoners van Jeruzalem weten dit te vertellen

8.  Waar bezoeken de wijze mannen Jezus:  

a) in een stal 

b) in een grot 

c) in een huis
9.  Welke cadeaus brengen de wijzen voor Jezus mee?  

(goud, wierook, mirre)
10.  Wat doen de wijzen na het bezoek aan Jezus?  

(ze gaan rechtstreeks naar huis)
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15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 

mensen. Dat is een wens die vaak aan 

het einde van de kerkdienst wordt 

uitgesproken. En die zegenwens 

zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Projectmateriaal: NBG/Paul Oole

Lied: NBG/Leonie van den Berg & Henk Lip

Film: NBG/Elly de Bok (regie), Remco Ruijs en

Yin ter Meer (beeld en geluid)

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie en kerstslinger: NBG/Paul Oole

Werkbladen: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.



Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen  
op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al  
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waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef 
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Wat heb je nodig?
* een keukenrol of lege chips-bus  * karton  * doorzichtig plastic  * plakband

* spiegelkarton  * lijm  * gekleurde kralen  * plakband of washi tape  * gekleurd papier

Knip het spiegelkarton in drie gelijke
stroken die net iets korter zijn dan
de keukenrol. Maak ze met plakband
aan elkaar vast met de spiegelende

kant naar binnen.

Zorg dat de driehoek precies
in de keukenrol past.

Knip de cirkel met plakranden uit
en plak hem vast aan de keukenrol.

1
Zet de keukenrol of chips-bus op

een vel papier en trek deze om.
Maak een kijkgaatje in de cirkel

die je hebt getekend en teken een
paar plakranden.

2

Stop de spiegeldriehoek
in de keukenrol, tot hij

niet verder kan.

3
Teken met behulp van de keukenrol

twee cirkels op doorzichtig plastic.
Knip de cirkels uit en stop een van
de plastic cirkels in de keukenrol,
zodat hij tegen het prisma aan zit.

4
Verdeel wat kralen op de plastic
cirkel. Sluit de keukenrol af met

de andere plastic cirkel en maak hem
met plakband vast. Versier de
caleidoscoop met washi tape.

5

!
Tip:In plaats van spiegelkarton kun

je ook aluminiumfolie om een karton
plakken met de spiegelende kant

naar buiten. In plaats van plastic
kun je vershoudfolie gebruiken dat

je met elastiekjes vastmaakt.

Wat zie je
allemaal door je

caleidoskoop?

MAAK JE EIGEN 

CALEIDOSCOOP!

De wijze mannen zagen een 

bijzondere ster aan de hemel. 

Met deze caleidoscoop kun je 

ook mooie sterren ontdekken!

WIJZE MANNEN

In de Griekse tekst van Matteüs staat dat er magi uit het oosten 

kwamen. Ons woord ‘magiërs’ komt van dat Griekse woord. Waren 

de wijze mannen dan tovenaars? Nee, dat ook weer niet helemaal. 

Waarschijnlijk kenden ze de gebruiken die bij de godsdiensten van 

Perzië en Mesopotamië hoorden (dat zijn de landen die Matteüs met 

‘het oosten’ bedoelt). Mensen in die landen dachten dat de sterren 

iets vertelden over de toekomst. Eén taak van magi was daarom om 

naar de sterren te kijken en te bedenken wat de stand van de sterren 

aan de hemel zou kunnen betekenen.

HERODES DE GROTE

In de Bijbel komt meer dan één Herodes 

voor. De Herodes in dit verhaal is 

Herodes de Grote. Hij was vanaf 37 

voor Christus koning over de Romeinse 

provincie Judea. Herodes stamde niet 

af van David, zoals eerdere koningen 

van Juda. Hij hoorde zelfs niet eens echt 

bij het Joodse volk! Bovendien was hij 

best gewelddadig. De mensen in Juda 

vonden hem daarom een slechte koning, 

ook al zorgde hij ervoor dat de tempel in 

Jeruzalem groter en mooier werd.

‘Waar is de koning van de 
Joden die kortgeleden geboren 
is? We hebben zijn ster gezien.’

Matteüs 2:2


