
Vertelling 4–7 jaar

In dit verhaal hebben de drie wijzen een naam. Deze namen staan niet in de Bijbel, maar werden al
vroeg in de christelijke traditie aan het verhaal verbonden.

Een koningsster
In Jeruzalem staat een paleis. Het is een groot paleis met hoge torens. De muren van
het paleis zijn van zilver en goud. Zoek je een koning? Dan moet je naar dat paleis. 
Dat vinden de drie wijzen ook. De drie wijzen zijn niet zomaar mensen. De drie 
wijzen zijn heel slimme mensen. Ze weten alles over de natuur en de sterren. Ze heten 
Melchior, Casper en Balthazar. Ze komen helemaal uit het Oosten. Ze zoeken een 
koning. Daarom kloppen ze aan bij het paleis. Koning Herodes doet open. 

‘Bent u de nieuwe koning?’ vragen de wijzen. 
‘Nieuw ben ik niet’, zegt koning Herodes, ‘maar een koning ben ik zeker.’ 
‘Is hier dan een andere koning?’ vraagt Casper.
‘Nee, ik ben de enige koning.’
‘Wij zoeken de koning van de Joden’, zegt Balthazar.
‘Dat ben ik!’ roept Herodes.
‘Dat kan niet’, zeggen de wijzen. 
‘De koning van de Joden is veel jonger dan u’, zegt Melchior. 
‘Die koning is net geboren’, zegt Balthazar. 
‘Die koning is een baby’, zegt Casper.
‘Hoe weten jullie dat?’ vraagt Herodes. ‘En waarom ben ik niet die koning?’
‘De sterren vertellen over een koning. Daar in de lucht is een grote stralende ster. Ziet u 
het?’ ‘Ja, die ster zie ik wel’, zegt Koning Herodes. ‘Maar wat moet ik met een ster?’

‘Die ster is een koningsster’, zegt Melchior. ‘Dus er is een koning.’
‘Die ster is nieuw’, zegt Casper. ‘Dus de koning is nieuw.’
‘U bent niet nieuw’, zegt Balthazar. ‘Dus u bent niet de koning.’
Koning Herodes snapt er niets van. Wat een gekke wijzen. Wat een gekke verhalen. 
Daar klopt niets van, toch? Toch? Of toch wel? Is er wel een koning? Een andere 
koning dan Herodes?
Koning Herodes roept alle geleerden bij zich. Dat zijn slimme mensen die veel weten.

‘Wie is die nieuwe koning? Dat wil ik weten.’ De geleerden gaan gelijk op zoek. Ze 
lezen alle boeken in de bibliotheek. Ze vragen alle mensen op straat. Ze kijken nachten 
lang naar de sterren.
Dan roept de oudste geleerde plots: ‘Ik weet het! Die nieuwe koning woont in 
Betlehem.’ ‘In Betlehem?’ vraagt Herodes. ‘Dat is geen plek voor een koning. Ik geloof 
er niets van. In Betlehem staat niet eens een paleis.’ Maar je weet het maar nooit, denkt 
Herodes. ‘Wijzen, wijzen, kom eens hier’, roept Herodes vanaf zijn troon. Melchior, 
Casper en Balthazar lopen snel naar Herodes toe. ‘In Betlehem is die koning van jullie. 
Zoek hem snel. Vertel mij alles over hem.’
Zo gaan de wijzen op weg. Snel, precies zoals Herodes zei. Ze reizen nog verder dan 
Jeruzalem, helemaal naar Betlehem. Daar is geen koning in een paleis. Daar in een stal 
is Jezus. Hij zit niet op een troon. Hij ligt in een voerbak. Hij is geen grote, volwassen 
koning. Hij is zo klein als een baby. 
De wijzen zien Jezus daar liggen. Ze weten het zeker: hij is de nieuwe koning.

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wie is de koning in dit

verhaal? Waar kun je een koning aan

herkennen?

p
Spel: Verstop een ster in jullie ruimte.

De kinderen moeten zoeken naar de

ster. Als ze verder van de ster af gaan,

roep je ‘donker’, als ze dichter bij de ster

komen roep je ‘licht’.

s
Creatief: Knip van gekleurd papier

kronen voor de kinderen. De kinde-

ren mogen de kronen versieren met

gebruik van bijvoorbeeld potloden, wasco of

glitters. Als de kronen versierd zijn, kunnen

de kronen geplakt of geniet worden, opdat de

kinderen de kronen kunnen dragen.

p
Spel: Met de zelfgemaakte kronen, een

ster en eventueel mantels spelen de

kinderen het verhaal van vandaag na.
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