
Vandaag leest de dominee een stukje uit het bijbelboek Jesaja en uit Matteüs 2, over wijze 

mannen op bezoek komen bij de Heer Jezus, een poosje nadat hij geboren is. 

 

Een poosje nadat de Heer Jezus geboren is, kwamen er wijze mannen naar Jeruzalem. Ze 

vragen aan de mensen in Jeruzalem: “Waar is de koning van de Joden die kortgeleden 

geboren is? We hebben zijn ster gezien. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te 

eren.” Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Hij liet alle wetsleraren en 

priesters bij hem komen. Hij vroeg hen: Waar zal de messias geboren worden?” Ze zeiden: 

“In Betlehem. Dat wordt al verteld in de heilige boeken.” 

Na het bezoek bij Herodus gingen de wijze mannen op weg naar Betlehem. 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 de Heer Jezus was. 

De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze Jezus bij zijn moeder Maria. Ze 

knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure cadeaus die ze meegebracht 

hadden: goud, wierook en mirre.  

 

Hoe maak je het werkje? 
- Kleur de plaat met  de wijze mannen, ook de twee armen. 

Let op: er is een linker en een rechter arm! (Het blad met armen is voor 4 kinderen) 

- Knip de armen uit en vouw ze dubbel op de vouwlijn en plak ze tegen elkaar. 

- Bij de schouders van de middelste wijze zie je een lijn, knip of prik dit open. 

- Schuif de plakstrookjes van de armen er in. Let op dat ze aan de goede kant zitten (duimen boven) 

- Zoek een klein blokje licht materiaal, bijv. piepschuim of oase, en pak dit in een cadeaupapiertje en doe er 

een strikje om. Of maak van papier zelf een klein doosje. 

- Lijm nu het pakje tussen de handen. 

 

Omdat het cadeautje wat zwaar is, kun je de plaat ook op een stukje karton plakken! 

 

Veel plezier met het maken van het werkje!! 

 


