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Welkom 
bij Jezus

Ga mee op reis met de wijzen



Zo gebruik 
je dit boekje

Wil je meer weten 
over dit boekje, over 
Rainbow of over 
Petrus Kids? Via 
deze QR-code kom 

je op de pagina van Petrus Kids. 
Hier vind je ook de oplossingen 
van de puzzels in dit boekje.

 TIP 
In de weken voor Kerst worden er 
in het hele land familieconcerten 
en -voorstellingen georganiseerd. 
Via de QR-code vind je alle 
concerten bij jou in de buurt!

Hoi, Rainbow 
hier! Ik vlieg eropuit 

en ontdek verhalen uit de 
Bijbel en van mensen over de 

hele wereld. Ik heb gehoord van 
een paar mannen die een verre 

reis gaan maken. Ze hebben 
iets bijzonders gezien … 

Kom, dan vliegen we 
mee!

Met dit boekje ga je op ontdekkingsreis door een bijzonder 
verhaal dat zich lang geleden afspeelde, vlak nadat Jezus 
geboren werd. Je leest steeds een stukje van dit bijbelverhaal 
en daarna vind je opdrachten en vragen. 

Het is leuk om het verhaal in dit boekje samen te ontdekken, 
met kinderen én volwassenen. Gebruik dit boekje eens als 
je met je familie samen bent, bijvoorbeeld na het eten of op 
zondagmiddag. Of tijdens een logeerpartij of op vakantie.

Achter in dit boekje staan ideeën om samen 
Kerst te vieren. Met de bladerdeegsterren 
van pagina 23 wordt dat extra feestelijk!In dit boekje kom je de 

volgende symbolen tegen, 
dit betekenen ze:

Naam:
__________

Naam:

__________ Naam:
__________

Naam:
__________

Dit boekje is gebaseerd op 
kliederkerk, een manier van  kerk-zijn waarbij je op een  
creatieve manier de betekenis  van bijbelverhalen ontdekt. Kijk op kliederkerk.nl voor meer informatie. En wie weet is er een kliederkerk bij jou in de buurt! Ga gerust langs, je bent welkom!

Vul hier 
jullie 
namen in

Naam:
__________
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De wijze mannen hebben hun zadeltassen ingepakt voor de lange reis 
naar Jeruzalem. Welke twee tassen hebben precies dezelfde inhoud?

Zoek de nul verschillen 

SAOEDI-
ARABIË

IRAK

EGYPTE

SYRIË

LIBANON
Mediterraanse zee

Perzische
Golf

Golf van Oman

OEZBEKISTAN

ISRAËL

JORDANIË

Riyad

Jeruzalem

Bagdad

Asjchabad

VERENIGDE 
ARABISCHE 

EMIRATEN

Mecca

Bethlehem

Beiroet

De wijze mannen kwamen waarschijnlijk 
uit een land dat nu Iran heet. Zoek eens 
op Google Maps op hoe lang het duurt 
om van Iran naar Jeruzalem te lopen. 

Wat is de langste reis die jij hebt gemaakt? 
Zoek eens op Google Maps op hoe lang het 
zou duren om die reis lopend te maken.

OP REIS

4 5

Waarom zouden deze 
mannen al die moeite doen 
om deze reis te maken?

Wauw, wat een  
lange reis! Waarom 
gingen ze eigenlijk 

met een kameel? 
Vliegen is veel 

sneller!

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. 

(Matteüs 2:1)
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Ga ‘s avonds eens naar 
buiten als er geen wolken 
zijn. Kijk samen naar de 
lucht. Kun je de volgende 
figuren vinden in de sterren? 

 De Grote Beer
 De Kleine Beer

De ster wijst de 
mannen de weg. 

Wie of wat wijst jou 
weleens de weg?

Maak 10 sterren van papier. Je 
kunt deze ster overtrekken of zelf 
een ster maken. Laat iemand in 
huis de sterren verstoppen, daarna 
mag de rest de sterren zoeken. 
Wie vindt de meeste sterren?

Zoek eens op Google Sky 
hoe de sterren die je ziet 
heten of wat de felste ster 
in het heelal is. Snap jij 
waarom de wijze mannen 
sterren zo interessant 
vinden? En wat vind jij 
bijzonder aan het heelal?

St tE EnJACH
rr‘s Nachts kijken de wijze 

mannen naar de lucht. 
Wat zien ze?

de Kleine
Beer

De wijze mannen vroegen 
aan de mensen in Jeruzalem: 
‘Waar is de koning van de 
Joden die kort geleden 
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. 

(Matteüs 2:2-3)

NEXT LEVEL
Schrijf op iedere ster een aanwijzing 
om de volgende ster te vinden. 
Bijvoorbeeld: ‘De volgende ster ligt 
in de hoek van het hoogste plekje 
van het huis’ (op zolder) of ‘Kijk 
voor de volgende ster in een geel 
voorwerp’, enzovoort. Lukt het om 
alle sterren te vinden?

NEXT LEVEL
Schrijf op iedere ster een aanwijzing 
om de volgende ster te vinden. 
Bijvoorbeeld: ‘De volgende ster ligt 
in de hoek van het hoogste plekje 
van het huis’ (op zolder) of ‘Kijk 
voor de volgende ster in een geel 
voorwerp’, enzovoort. Lukt het om 
alle sterren te vinden?

de Grote
Beer

Hé, dat lijkt 
wel een 

steelpannetje!
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Voor een lantaarn neem je 

twee velletjes papier. Van een 

van de velletjes knip je een strook af, langs 

de breedte van het papier. Knip een strook 

van ongeveer 4 cm dik. Dit wordt straks 

het handvat.

Neem het andere 

velletje papier en 

vouw deze doormidden. Knip 

nu vanuit het midden naar de 

zijkant snedes in het papier. 

Laat ongeveer drie centimeter 

tussen de snedes. Een paar 

centimeter voor de rand stop je 

met knippen zodat je het papier 

niet helemaal doorknipt. 

Vouw het papier weer open. 

Aan de onderkant van het 

papier smeer je een strookje lijm. Rol deze 

rand van het papier nu om de onderkant van 

je koker. Wacht tot dit goed vastgeplakt zit.

Zet je koker 

rechtop. 

Druk het papier met 

de strookjes iets naar 

beneden totdat je ook de 

bovenste rand van het 

papier om de koker kunt 

lijmen of vastnieten. 

Maak een 

handvat 

door het strookje 

papier aan de 

binnenkanten van de 

koker vast te plakken. 

DIT HEB JE NODIG 

gekleurd papier A4-formaat    schaar    lijm of nietmachine

TIP:  Als je meerdere lantaarns maakt,

kun je deze aan een draad hangen

voor een mooie oosterse slinger!

De rest van het 

papier gebruik 

je om een koker van te maken. 

Rol het papier op en plak hem 

aan het einde vast.

Doen
hoor!

Maak een lantaarn voor onderweg
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De wijzen uit het oosten zijn 
vreemden uit een ver land. 
Zij zijn een paar van de eerste 
mensen die Jezus ontmoeten. 
Daarmee laat de Bijbel zien dat 
iedereen welkom is bij Jezus.

Vind jij de weg naar Jezus?

In de Bijbel staat dat 
mensen uit de hele wereld 

Jezus als koning willen 
eren. En dat klopt dus 
echt. Overal waar ik 

gevlogen heb, zijn mensen 
die in Hem geloven!

Waarom is Jezus zo 
bijzonder, denk je? 
Ken jij mensen uit 

andere landen die in 
Hem geloven?

Welkom bij Jezus
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Wat moet er op de puntjes staan? 

Streep alle letters weg die hier twee of meer keren voorkomen, dan houd je de letters over die samen het woord vormen dat op de puntjes moet staan.

Herodes liet alle priesters en 
wetsleraren bij elkaar komen. 
Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal 
de messias geboren worden?’ 
Ze zeiden: ‘In Bethlehem in 
_____, want dat wordt al 
verteld in de heilige boeken. 
Daar staat: “Luister, Bethlehem 
in _____, jij hoort bij de 
belangrijkste steden van het 
land. Want uit Bethlehem komt 
de leider van Israël.”

 (Matteüs 2:4-6)

-D -T N=R

V = Z & K = GTG = SCH

V+

+

ZIJN

DIE

NEXT LEVEL
De tekst die de priesters en 

wetsleraren noemen, kun je 

nog steeds in de Bijbel vinden. 

Zoek maar eens op in een 

bijbel of via Google: Micha 5 

vers 1 tot 3. Wat is het verschil 

tussen beide teksten?

‘Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals …'

Los de rebus op en je ziet het! 

Wat staat er nog meer in de oude boeken 
over deze nieuwe koning? 

Poe! Dat was me wat! 
Er kwamen ineens 

mannen uit een ver 
land vertellen dat er 
een nieuwe koning 

geboren was! De hele 
stad sprak erover!

Het Joodse volk wachtte al eeuwenlang 
vol verwachting op een nieuwe koning. 
Ze noemden deze de Messias. Hij zou door 
God gestuurd worden en heel bijzonder 
zijn. De leiders van het Joodse volk 
bestudeerden de oude boeken van de 
profeten. Daarin stonden dingen over die 
nieuwe koning.

In de boeken

Q B Z J X Z
U F M C H M
M X D H K E
K R B P Q Z
R A M H F B
C P X Q K F
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Koning Herodes doet a
lsof hij ook op kraambezoek wil bij Jezus. 

Maar eigen
lijk wil hij dat niet, want hij is bang voor een nieuwe koning.

Twee Koningen 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.’

(Matteüs 2:7-8)

Hier staan twee kronen, één voor Herodes en één voor 
Jezus. Allebei koning, maar héél anders. Wat hoort er 
volgens jou bij deze twee koningen? Pak tijdschriften 
en kranten waarin je mag scheuren en knippen. Zoek 
woorden en plaatjes die je bij Jezus of Herodes 
vindt passen en plak ze in de kronen. 
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Ze knielden voor het kind en 
eerden hem. Ze gaven hem 
de dure geschenken die ze 
meegebracht hadden: goud, 
wierook en mirre.

(Matteüs 2:12)

Wat zou jij meenemen als cadeau als 
je op kraambezoek gaat bij het nieuwe 
koningskind? Of wat wil jij graag aan 
Jezus geven? Teken, schrijf, knip of 
plak het in het lege kistje.

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.

(Matteüs 2:11)

  Maak van klei een wiegje met 
daarin baby Jezus. 

  Knip uit papier een ster en 
plak deze op een prikker. 

  De prikker steek je boven in 
het wiegje. 

  De ster wijst de weg naar 
baby Jezus.

cadeaus 
voor het 
kindje

TIP
Neem een groot vel papier 
en teken daar een leeg kistje 
op. Nu kunnen jullie allemaal 
samen het cadeau invullen.

OP WEG
Superhandig zo’n 

navigatie-ster. Waar 
kan ik die bestellen?

Ik heb het even 
opgezocht, maar deze 

drie cadeaus waren 
de allerduurste die er 
toen te vinden waren. 

Jezus was dus echt 
heel bijzonder!
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In dit verhaal kwamen 
we allerlei mensen 
tegen: koning Herodes, 
de wetgeleerden en 
priesters, en natuurlijk 
de wijzen uit het 
oosten. Ze reageren 
allemaal verschillend op 
het nieuws dat er een 
nieuwe koning geboren 
is. Hoe reageer jij op 
het nieuws dat Jezus 
geboren is? 

Kun jij zien wie wie is? 

Teken in hun gezichten hoe zij reageren op het nieuws van 
de nieuwe koning! 

’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. 

(Matteüs 2:12)

   
  N

iet welkom?!

De wijze mannen 
knielden voor 

Jezus. Dat kan ik 
ook, kijk!

had een slecht plan. Hij wilde het kind Jezus kwaad doen. N
iet iedereen 

was dus blij met de geboorte van Jezus. Bij Herodes is Hij niet welkom.

De wijze mannen gaan niet terug naar het paleis, want koning Herodes 

In Griekenland wonen 
veel kinderen in 
vluchtelingenkampen. Ze zijn 
uit allerlei landen gevlucht 
naar Europa, maar kunnen 
niet verder reizen. De kerk 
wil graag dat zij zich welkom 
voelen en helpt hen. 

Heb jij je weleens niet 
welkom gevoeld? Of ken je 
iemand die niet welkom is in 
het land waar hij of zij woont?

Wil je meer 
weten over deze 

kinderen? Bekijk op 
kerkinactie.nl/dunia het 
verhaal van Dunia, een 

meisje van 12 dat moest 
vluchten voor het 

geweld in haar 
land.
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Zet je zelfgemaakte 
lantaarntje, met een elektrisch 
lichtje erin, neer. Zet ook baby 
Jezus in de wieg (van klei) in 
het midden op tafel of op de grond. Ga er 
samen omheen zitten. 

Lees samen het verhaal uit Matteüs 2:1-12, 
bijvoorbeeld op debijbel.nl. 

Met Kerst vieren we dat God mens wordt, 
een kleine baby. Hij is zo bijzonder dat 
zelfs mensen van heel ver weg naar hem 
op zoek gaan!

Maak een slinger van minimaal vijf 
poppetjes. Drie poppetjes zijn de 
wijzen uit het oosten. Het vierde 
poppetje ben je zelf. Het vijfde 
poppetje staat voor iemand anders: 
iemand die je toewenst dat hij of zij 
zich welkom voelt bij Jezus.

Maak daarna een cirkel van de 
poppetjes door de handen van het 
eerste en het laatste poppetje aan 
elkaar vast te plakken. Zet de cirkel 
om baby Jezus in de wieg.

Samen vieren
Bij Jezus is iedereen 

welkom! Ook vreemde 
vogels zoals (jij en) ik.

1. Vouw een 
strip zig-zag

Deze liedjes passen bij het 
verhaal. Zoek ze op via 
YouTube of Spotify, luister, 
zing en dans mee: 

  ‘Kom laten wij aanbidden’ 
van Trinity

  ‘Zo zijn onze manieren’ 
van Trinity

  ‘Drie wijzen’ van Joke Buis

TIP
Maak een kijktafel bij dit verhaal. 
Zet hierop je zelfgemaakte 
lantaarn, baby Jezus in de 
wieg, je geknutselde sterren en 
andere spulletjes die jij bij dit 
kerstverhaal vindt passen. Elke 
keer als je langs de tafel loopt, 
kun je bedenken dat iedereen 
welkom is bij Jezus!

2. Teken met 
potlood op de 
bovenste vouw 
een poppetje

3. Knip rond het 
poppetje. Knip 
niet het einde 
van de armpjes
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Weet je, soms denk ik 
wel es dat ik er niet bij 

hoor. Maar door al mijn 
vliegreizen in de Bijbel 

heb ik ontdekt dat Jezus 
met iedereen omgaat. 

Ook met mensen die er 
volgens anderen niet 

bijhoren. Roe-cool hè?

TIP
Ga eens Kerst vieren in een kerk waar 
je nog nooit geweest bent. Spannend? 
Ja best wel! Maar misschien ook wel 
heel interessant ...! Oosters-orthodoxe 
kerken vieren bijvoorbeeld pas in 
januari Kerst. Maak eens een lijstje van 
kerken bij jou in de buurt. Of bekijk een 
video op YouTube van Kerst in andere 
culturen. Zoek bijvoorbeeld eens op 
‘Bridges to Bethlehem’.

‘Bedankt God, dat we bij U 
allemaal welkom zijn. 

Jezus liet dit zien toen Hij op 
aarde kwam.

We willen graag bidden voor ..., 
dat die zich ook welkom voelt.

Wilt U ons helpen zodat anderen 
zich welkom bij ons voelen? 

Amen’

Je kunt deze woorden 
bidden of zelf een 
gebed bedenken

Of schrijf of teken allemaal een 
berichtje aan God en leg het 

papiertje in je zelfgemaakte wieg.

Recept:
bladerdeegsterren
DIT HEB JE NODIG

 bladerdeeg
 mozzarella
 pesto
 koekjesvorm ster

 ei
 sesamzaadjes
 satéprikkers
 oven

Stap 1 

Steek sterren uit het 
bladerdeeg.

Stap 2

Leg op de helft van de 
sterren in het midden 
een plakje mozzarella 
met een theelepel 
pesto. 

Stap 3

Op iedere gevulde ster 
leg je een andere ster. 
Druk de randjes goed 
aan zodat deze vast 
blijven zitten.

Stap 4

Bestrijk de sterren 
met een beetje ei en 
sesamzaadjes.

Stap 5

Bak de sterren 10 
minuten op 200 graden 
in een voorverwarmde 
oven. Ze zijn klaar als ze 
goudbruin zijn. 

Stap 6

Laat even afkoelen en 
steek er een satéprikker 
in. Leuk om uit te delen!

Dit recept komt van mamarloes.com

Dat was lekker, 
na deze lange 

tocht ... 
Tot vleugels!

TIP
Van de restjes bladerdeeg kun je zelf 
een figuur maken en die afbakken.
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