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OPENBARING DES HEREN - DRIE KONINGEN
We zullen telkens met kleur aangeven voor welke leeftijd de activiteit geschikt is.
PK

Peuters en kleuters

OM

Groep 3 – 6/7 (bijv. communicanten en de kinderen van de Ark club)

T

Vanaf groep 7/8 en ouder (bijv. vormelingen, kinderen van tienerclub en Lazy sunday)

V

Volwassenen

PK en

OM

Het verhaal over de wijzen uit het Oosten
Jezus werd geboren in Betlehem, een stadje in Judea. Toen Hij geboren was
zongen de engelen ‘Eer aan God in den hoge’. En de herders kwamen met hun
schapen op bezoek. Verderop, in Jeruzalem, kwamen drie wijze mannen bij
koning Herodes aan. Zij hadden een hele lange reis gemaakt om de nieuwe
koning te zien.
Ze hadden aan de hemel een heel heldere ster
ontdekt. Wat gaf die veel licht! Die ster had hun
de weg door de woestijn gewezen. Ze hadden
hem gevolgd tot in Jeruzalem. “We zoeken de
nieuwe koning van de vrede”, zeiden ze tegen
iedereen die het maar horen wilde. “We hebben
zijn ster gezien! En nu willen we Hem eren.”
“Voor koningen moet je bij Herodes zijn”, bromde een man bij de stadspoort.
En dus gingen de wijzen naar koning Herodes.
Toen koning Herodes van de wijze mannen en
hun zoektocht hoorde, schrok hij erg. Hij liet
zijn geleerden komen. Die vertelden hem dat
de profeten lang geleden al opgeschreven
hadden dat de Koning van God, die vrede
kwam brengen, in Betlehem geboren zou
worden.

“Jullie moeten naar Betlehem, en als jullie Hem
gevonden hebben, wil ik het ook weten”, zei Herodes
tegen de wijzen. De wijzen volgden de heldere ster
verder naar Betlehem. Boven de stal bleef de ster
staan.
Voorzichtig gingen ze naar binnen. Daar waren Jozef
en Maria. Baby Jezus lag te slapen in de kribbe. De
wijzen knielden toen zij het kindje zagen dat daar in
de kribbe lag… het was een bijzonder moment. Ze
gaven Jezus de dure cadeaus die ze hadden meegebracht. Melchior gaf goud,
Balthasar gaf mirre en Casper gaf wierook. Ze voelden zich blij en gelukkig.

Die avond vielen de wijzen in een diepe slaap. Ze waren moe van hun lange
reis, maar het was niet voor niets geweest. Ze hadden de Koning van de vrede
gevonden. God gaf hun die nacht alle drie dezelfde droom. Ze hoorden een
stem die zei: “Ga niet meer naar Herodes terug! Hij wil het kind doden, want
hij is er bang voor. Ga dus via een andere weg naar huis.” Natuurlijk deden ze
dat. En nooit meer vergaten zij dit hele bijzondere bezoek.

PK en

OM

Samen bidden
Vandaag is het feest, God.
Wij horen hoe er drie èchte koningen bij het kindje Jezus komen!
En dat ze cadeautjes hebben mee gebracht.
Wij bidden dat wij niet vergeten af en toe een cadeautje te geven.
Dat hoeft geen cadeautje uit de winkel te zijn!
We weten dat we mensen ook blij maken
met een glimlach, een goed humeur, een knipoog.
Kleine dingen, God, die de wereld mooier maken.
Wilt u ons daarbij helpen?
Dank U wel.
Amen

PK en

OM

Knutsel een ster
De wijzen volgden een ster aan de hemel, deze leidde hen naar Jezus. Maak
samen een ster, om je de weg naar Jezus te laten vinden.
Om een ster te kunnen knutselen, heb je vierkant papier nodig. Je kunt
hiervoor gewone vierkante vouwblaadjes gebruiken, maar heb je alleen A4papier in huis, dan kun je hier natuurlijk ook vierkantjes uit knippen. Door
twee sterren op elkaar te plakken, krijg je een 3D-ster. Om ze op te kunnen
hangen, prik je bovenin de ster een gaatje en hang je er een mooi draadje aan.
Klaar is je ster!
Hieronder de stappen die je moet volgen om een ster te kunnen maken. Let
op: van twee vierkante blaadjes vouw je dus twee sterren en deze plak je op
elkaar om een 3D ster te krijgen.

En zo kan het worden…
Veel succes!

PK en

OM en T

Samen zingen
Via onderstaande linkjes kun je kijken naar verschillende drie-koningenliedjes.
Sommige kun je heel gemakkelijk meezingen.
Voor de jongste kinderen: Drie wijzen gaan reizen
https://www.youtube.com/watch?v=83wP3-QcSA0
Drie koningen liedje dat kinderen zingen die langs de deuren gaan:
Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed
https://www.youtube.com/watch?v=ahT4Kn3Xt6k
Liedje dat je gemakkelijk mee kunt zingen:
Er kwamen drie koningen met ene ster.
je herhaalt telkens wat wordt voorgezongen.
https://www.youtube.com/watch?v=BkisL4QWoFE
Driekoningenlied uit een musical voor groep 8:
https://nl.pinterest.com/pin/504895808218207050/

PK en

OM

Doolhof

Help de drie koningen hun weg naar de stal te vinden.

PK en

OM

Zoek de10 verschillen

Misschien denk je dat het dezelfde plaatjes zijn? Maar als je wat beter kijkt zie
je dat ze heel anders zijn. Kun jij de verschillen vinden? Zet er een cirkel
omheen.

T en V
Wat achtergronden bij het feest
Er gebeurt veel zo vlak na Kerst en aan het begin van een nieuw jaar.
Feestdagen buitelen over ons heen. Zo groot was de gebeurtenis van de
geboorte van Jezus dat het op allerlei manieren onderstreept moet worden.
De datum van 6 januari hoort daar zeker bij.
Driekoningen
Onder de naam ‘Driekoningen’ is deze feestdag in Nederland het meest
bekend. Maar de officiële naam van dit hoogfeest is ‘Epifanie’ of
‘Openbaring des Heren’. Het feest Openbaring des Heren ontstond in de 2e
of 3e eeuw en is ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd
ingevoerd. Epifanie was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse
naam Epifaneia droeg, wat 'verschijning' of 'manifestatie' betekent. Epifanie
herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. Later
kwamen daar de aanbidding door de wijzen en de bruiloft in Kana bij.
In het liturgisch rooster zien wij de doop van de Heer en de bruiloft van
Kana alleen in het derde jaar, jaar C, terugkeren, respectievelijk op de
tweede en de derde zondag van het jaar; de zondagen na Driekoningen. Bij
de doop is de goddelijke openbaring dat de Heilige Geest neerdaalde als
een duif op Jezus en God de Vader tot Hem sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn
veelgeliefde' (Marcus 1:11). Bij de bruiloft van Kana verandert Jezus water in
wijn en treedt daarmee voor het eerst naar buiten als de Zoon van God,
Iemand die met een heel speciale opdracht op aarde is gekomen.
Maar in verschillende landen is het toch vooral Driekoningen, een
kinderfeest, dat gevierd wordt, in Nederland vooral in Brabant.
ln Spanje trekken in veel Spaanse steden grote optochten door de straten.
Je kunt dan de drie koningen zien met hun hele gevolg van dienaren,
prinsen, prinsessen, paarden en kamelen.
In Nederland lijken elementen uit dit feest op het vieren van Sint Maarten
(11 november). De kinderen gaan namelijk in kleine groepjes langs de
deuren om driekoningenliedjes te zingen. In ruil daarvoor hopen ze wat
snoep of geld te krijgen. Zij zijn verkleed als de drie wijzen uit het oosten:

Balthasar, Caspar en Melchior. Ook worden er eierkoeken uitgedeeld. In een
paar eierkoeken zit een boontje. Het kind dat de bruine boon krijgt, mag
die dag koning zijn en is dan de baas over iedereen.
Koningen of wijzen?
Driekoningen is een typische benaming die door de eeuwen heen ontstaan
is onder de mensen. Het wijkt af van wat er in het Evangelie volgens
Matteüs staat: daar is geen sprake van koningen maar van wijzen of
magiërs. Magiërs – denk aan ‘magie’ - bestudeerden de stand van de
sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen
meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking
tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het
oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd. Het bestuderen van de
sterren was voor de joden verboden, omdat het een ketterse bezigheid zou
zijn. De precieze herkomst van deze wijzen, hun namen, zelfs hun aantal
worden in de Bijbel niet vermeld.
Er wordt in de Bijbel ook geen aantal van 3 genoemd. Hun aantal werd
afgeleid uit de drie cadeaus die zij meenamen: mirre, dat is lekker ruikende
hars die in zalf wordt gebruikt. Mirre wordt gebruikt bij het balsemen van
de doden, en het verwijst hier dan ook vast vooruit naar de dood van Jezus.
Wierook is een symbool voor het gebed en goud staat symbool voor
macht. Drie geschenken, dus drie personen. Vanwege deze dure cadeaus
werd gedacht dat zij wel koningen moesten zijn.
Caspar, Balthazar en Melchior
In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Caspar,
Melchior en Balthazar. In het Duitse Beieren bestond de gewoonte om op 6
januari met gewijd krijt op de huisdeuren de letters CMB (afkorting voor
'Christus Mansionem Benedicat': moge Christus deze woning zegenen) met
een jaartal. Toen men geen Latijn meer verstond, heeft de volksmond
daarvan de namen van de Drie Koningen gemaakt. De drie koningen zijn:
Caspar (een 20-jarige Aziatische jongeman die de wierook schonk),
Melchior (een 60-jarige, blanke, Europese grijsaard met een baard die het
goud schonk) en Balthasar (een 40-jarige, bebaarde, zwarte man uit Saba,
Ethiopië die de mirre schonk).
(bron: Kinderwoorddienst.nl)

T en V
UIT HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS, HOOFDSTUK 2
Vertaling: Bijbel in gewone taal

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.»’
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.

KLEURPLAATJE: DRIEKONINGEN ZINGEN

Oplossing zoek de 10 verschillen:
- bol op de muts van de 2e koning
- bovenlip van de 1e koning
- handvat kistje 1e koning
- wenkbrauw 2e koning
- rechter zijkant kerststal
- versiering mouw 2e koning
- vouwen in de cape 1e koning
- oor 3e koning
- versiering op de kelk 2e koning
- streep door het landschap

