
Caspar, Melchior en Balthasar 
De drie koningen heetten Caspar, Melchior en Balthasar. In het Mattheüs-evangelie 

lezen we dat er drie wijzen uit het Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden. 
Ze hadden ook geschenken bij zich. Koning Melchior, met de rode mantel, gaf goud, 

Balthasar, met de blauwe mantel, gaf wierook en de donkere koning in de groene 
mantel, Caspar, gaf mirre. (Mirre is gomhars, een lekker ruikende olie). 
 

Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat dan voor 
inzicht in de goddelijke, geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de 

menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke. 
 
Driekoningenspel 

De drie koningen zijn verbonden met vele, eeuwenoude tradities. Op de vrijeschool kan 
het Driekoningenfeest gevierd worden met het Driekoningenspel. Een andere traditie 

die ik nog ken van vroeger toen ik in Duitsland woonde, is dat er drie als koningen 
verklede jongens langs de deuren gaan. Met krijt schrijven zij dan het jaartal en de 
initialen van de koningen naast of boven de deur (C+M+B). In ruil krijgen ze dan wat 

snoep. Deze manier van vieren is gebaseerd op het rooms-katholieke gebruik om op 6 
januari de huizen te zuiveren met wierook, en ze dan te zegenen. 

 
Driekoningen thuis 

Thuis kunnen we de Driekoningentijd ook vieren op een manier die teruggaat op een 
oude traditie en die ik vond in het boek “Leven met het jaar”, van Christofoor. Het 
werkt het beste in het weekend en je kunt het zo doen: bak een brood voor het ontbijt 

en verstop er een witte, gedroogde boon in (oorspronkelijk was de boon een stenen 
poppetje dat het Christuskindje verbeeldde). Eet het brood samen op. Wie de boon 

vindt, moet zich de rest van de dag als een koning gedragen, en wordt ook zo 
behandeld. Succes verzekerd! [Van: Antroposofisch Leven} 
 

 
Maria Sophia op Pinterest 

 
 
 



6 januari, een bijzondere dag 
Door: Mirjam Chamuleau  

6 januari is de laatste dag van de 12 Heilige Nachten en op die dag wordt de kleine 
kersttijd die in de nacht van 24 op 25 december begint afgesloten. Op deze dag dat de 

zon weer begint te draaien vieren wij het driekoningenfeest, een feest met een traditie 
die bij de meeste mensen wel enigszins bekend is. 
Minder bekend is het dat we op deze dag nog drie andere gebeurtenissen herdenken 

De 4 aandachtspunten voor deze dag zijn: 
1. Doop in de Jordaan 

2. Wonder te Kanaa 
3. Driekoningen 
4. Vrouw Holle dag 

De doop in de Jordaan 
Waarom is de doop in de Jordaan zo bijzonder? 

Omdat op dat moment alle lijnen van de geschiedenis van de mensheid samenkomen. 
Na een lange weg van voorbereiding, verbindt een groot goddelijk wezen, het 
Christuswezen, zich met de mensheid en incarneert in een mensenlichaam, het lichaam 

van Jezus van Nazareth. Talloze kunstwerken die later tot stand kwamen over deze 
belangrijke gebeurtenis voor de mensheid laten dit zien in het beeld van de 

neerdalende duif. Drie jaar lang tot en met de kruisdood op Golgotha zal Christus door 
en in de mens Jezus werkzaam zijn. 

Op die manier verbindt Hij zich met de aarde en de mensheid en met de weg die de 
mensheid gaat en nog moet gaan tot in de toekomst. Hij is het goddelijk wezen dat de 
brug slaat tussen hemel en aarde, tussen de mens en de goddelijke wereld. Deze 

verbinding dreigde verloren te gaan, maar door de komst van Christus op "het 
keerpunt der tijden" is het voor ieder mens zelf weer mogelijk deze verbinding tot 

stand te brengen (over de doop in de Jordaan lees je in de bijbel in: Math.3 14-15). 
Het wonder op de bruiloft te Kanaa 
[Johannes 2 vers 1-10] 

Na de doop in de Jordaan en 40 dagen van afzondering in de woestijn komt Jezus met 
zijn moeder op de bruiloft in Kanaa aan. Er heeft zich in hem een grote innerlijke 

metamorfose voltrokken. In zijn ziel heeft het mensen-ik van Jezus plaats gemaakt 
voor het grote kosmische zonne-Ik van het Christuswezen. 
Het veranderen van water in wijn is het eerste "wonder" dat Christus in zijn aardse 

gestalte verricht. Hij wijst hier op zijn herkomst als zonnewezen en op de toekomst van 
de mensheid waarin de nieuwe innerlijke zon van de mens zijn glans zal verspreiden en 

de aarde met die kracht zal kunnen transformeren. 
Vrouw Holle 
In zekere zin is hier ook sprake van Epifanie. Epifanie is letterlijk: het tot verschijning 

komen, in dit geval van Vrouw Holle. Vrouw Holle = beeld voor de wijsheidskrachten 
uit de natuur en ook is Vrouw Holle de behoedster van het menselijk lot. 

In veel sprookjes kunnen we de macht van haar wezen zien verschijnen. In de 
verhalen zit Vrouw Holle vaak bij de bron, daar is haar "werkterrein". De bron is beeld 
voor de poort tussen hemel en aarde of de boven- en onderwereld 

(Holle=Hölle=onderwereld) of onbewustzijn en bewustzijn, dat is het gebied waar 
Vrouw Holle werkzaam is. Ook werkt zij in het gebied van de aardewezens (dwergen), 

de luchtwezens (elfen), de waterwezens (nimfen) en de vuurwezens (salamanders). 
Door het werken met deze wezens maakt zij een verbinding van de hemelwereld (ook 
wel vaderwereld) en de aardewereld (moederwereld). 

Behalve beheerster van dit natuurrijk is zij ook de behoedster van het menselijk lot. In 
de verhalen zien wij dit in beeld gebracht in het spinnen van de (levens)draden. 



Rudolf Steiner maakt deze samenhang duidelijk door te zeggen dat de wetten van de 
natuur dezelfde wetten zijn, als diegene die in de mensenwereld werken als de wetten 

van de moraliteit. Ze worden volgens dezelfde consequente onwrikbaarheid voltrokken; 
de werking van oorzaak en gevolg van ons handelen en onze gedachten. 

Vrouw Holle is de behoedster van beiden. 
Driekoningen 
 

Driekoningen is een feest waarvan we een eeuwenlange traditie kennen. Ook nu nog 
gaan, vooral in Brabant, kinderen zingend langs de deuren al of niet met ster. 

In het Matheus-evangelie lezen we over "priesterwijzen" uit het Oosten. Daar staat niet 
specifiek dat het er drie waren. In de loop der eeuwen zijn er vele visies geweest over 
de koningen, we kunnen dat ook terugvinden in oude geschriften en afbeeldingen uit 

de kunst. In het jaar 344 zegt Johannes Chrijsostomos dat er 12 wijzen waren. 
Epifanius van Salamis (315-403) spreekt over 15 wijzen. In de catacomben van 

Domitilla zien we er 4 afgebeeld en in de catacomben van Pricilla weer 2 en in het 
lateraans museum in Rome hangt een afbeelding met 3 wijzen. Friedrich Klopstock 
(dichter 1724-1803) heeft het over 6 wijzen en Origenes houdt het op 3, want, zegt 

hij, er waren 3 geschenken dus ook 3 koningen. 
Voor zover er sprake is van namen zijn deze ook door de eeuwen heen heel 

verschillend geweest, er is sprake van: 

Magalath Galgalath Tharath 

Magala Galgalath Sarachim 

Apellius Ameris Damasis 

Seit Mansor Theogene 

Ator Sator Perateras 

Bithisarea Melchior Gathaspa 

En Beda Venerabile een Benedictijner monnik die leefde van 673-735 spreekt voor het 
eerst over Melchior, Balthasar en Caspar; de namen zoals wij die ook nu nog gebruiken 
voor de koningen. Deze koningen of wijzen volgden de ster zoals we in het Matheus 

evangelie kunnen lezen en brachten het kind hun geschenken. 
Uit wat Rudolf Steiner ons in zijn voordracht "Het vijfde evangelie" vertelt weten we 

dat in het kind waar het Matheusevangelie over vertelt (ook wel het Salomoonse Jesus-
kind genoemd) de grote individualiteit van Zarathustra werd wedergeboren. Als 
Zarathustra was hij leider van het Perzische volk, hij leerde hun wijsheid en leerde hun 

zien dat de zon een hoog geestelijk wezen was: Ahura Mazdao, een wezen dat eens op 
aarde zou afdalen om zich wezenlijk met de mensheid en haar voortgang te verbinden. 

In de 6e eeuw v.C., ten tijde van de Babylonische ballingschap, was Zarathustra 
geïncarneerd als Zarathos in Chaldea. Leerlingen van hem, van zijn mysterieschool, 
waren Chaldeeuwse wijzen. Ze vereerden hem en wachtten vol verlangen op zijn 

volgende incarnatie. Zij leerden de sterren "lezen" en konden zo aan de hemel de ster 
zien verschijnen die deze gebeurtenis aankondigde. Ze gingen op weg naar de plaats 

die de ster hun zou wijzen. 
Natuurlijk is er iets "bijzonders" te zien aan de hemel bij grote belangrijke 
gebeurtenissen voor de mensheid. Talloze astrologen hebben zich over het raadsel van 

de "ster van Bethlehem" gebogen en een bijzondere constellatie gevonden van 
Saturnus, Jupiter en Zon die maar één keer in de 10.000 jaar voorkomt. Maar deze 

wijzen zagen meer. Rudolf Steiner zegt op 30 dec. 1904 over de koningen die de ster 
volgen: Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan "de ziel zelf als een 
ster zien" als een lichtende aura. Wat de magiërs zagen stralen is "de ziel van Christus 

zelf". 



Zij zagen niet alleen de glans van een bijzonder mensenkind maar ook (door hun 
voorbereiding, door hun inwijding) de "sterglans" van de ziel die 30 jaar later bij de 

doop in de Jordaan in dit mensenkind zijn intrek zou nemen. Volgens de overleveringen 
brachten de koningen geschenken met zich mee. 

In het driekoningenspel wordt gesproken door Melchior (de koning in het rood): ick wil 
u offren het rode gout, ick bid mij in genae behout" en door de groene koning Caspar 
"so wilt veeledel heldt ontvaen de vrucht mijns lands, de mirre goet"en tenslotte de 

blauwe koning Balthasar "neem aan het offer, de wierook goet" 
Behalve in het uit de middeleeuwen stammende driekoningenspel is er ook in andere 

geschriften over de geschenken en hun betekenis geschreven. Binnen de antroposofie 
gebruikt men de kleuren die men de koningen geeft en ook de geschenken als beelden 
of symbolen: 

• Melchior (rood) schenkt goud symbool voor wijsheid -het denken. 
• Balthasar (blauw) schenkt wierook symbool voor gebed-het voelen. 

• Caspar (groen) schenkt mirre symbool voor onsterfelijkheid-het willen. 
Bemardus van Clairveaux (1090-1153) bracht een oplossing van veel praktischer aard 
naar voren: het arme gezin waar het Jesuskind geboren werd kon goud heel goed 

gebruiken en ook wierook vooral tegen de stank in de stal. Mirre kon gebruikt worden 
als "tijgerbalsem" want hagel en sneeuw gaf reumatische klachten. 

Er wordt ook in verband met de drie koningen gesproken over hun leeftijdsfasen. Van 
Raephorst zegt: Caspar is de jongste, Balthasar de rijpe man en Melchior de oude. 

Volgens de traditie komt Caspar uit het oude Egypte, Balthasar uit India en Melchior uit 
Perzië en representeren ze samen de drie na-atlantische culturen (ook wel Europa-
Azië-Afrika). In ieder geval wordt in de drie koningen de hele mensheid 

gerepresenteerd! 
In de folklore vinden we nog een aantal oude driekoningengebruiken b.v. het bakken 

van een driekoningenbrood met erin verstopt een boon. Wie de boon heeft is die dag 
"de koning". De koningen werden aangeroepen als beschermers van reizigers: Caspar 
leide mij, Balthasar besture mij, Melchior beware mij. 

In delen van Duitsland reinigt men met brandende jeneverbestakken huis en stal en 
schrijft men na afloop de drie initialen C.M.B. met krijt op de muur of deur. C.M.B. 

(Caspar-Melchior-Balthasar) in dit geval de afkorting van de latijnse woorden: Christus 
Mansionem Benedicat - Christus zegene deze woning. 
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Driekoningen en de koek…… 
 

Er wordt  een moment [schoolbreed] afgesproken wanneer driekoningen in de klas 
gevierd wordt middels het eten van de koek met de 3 bonen: 2 witte [voor Melchior en 

Balthasar] en 1 bruine voor Caspar. [de bonen worden na het bakken in de koek 
gedaan..[[anders garen ze mee]]] 
Het bakken en aanleveren van de koek staat op de activiteitenjaarplanner voor de 

ouders. 
Maar Hoe en wanneer ga je de koek verdelen?? 

Hieronder een beschrijving: 
 
Het is ’s morgensvroeg. 

Op de tafel in het midden van de kring staat een cake/koek op een bord/ snijplank. In 
de nabijheid, onder tafel bijvoorbeeld, ligt een mes om de cake te snijden. Bovendien 

liggen servetjes klaar voor alle kinderen. 
Als ze er zijn is het leuk om 3 verjaardagskaarsjes in de kleuren rood, blauw, groen in 
de koek te zetten. 

De kleuters komen binnen en net als altijd is het ritueel tot en met de klassenkabouter 
“Zonnegroet” naar haar stoeltje brengen en de knuffels naast haar in de vensterbank. 

Geen “laten-zien-rondje” deze dag. [“stapperdestap daar kom ik aan”] 
Kinderen in de kring terug. 

Vertellen wat we gaan doen, of interactief, “wie weet wat we nu gaan doen?” 
Licht uit. 
Kaarsjes aan op de driekoningenkoek. [eerder maakte ik de koeken zelf, een tulband , 

bedekt met een laagje chocola en daarop gemalen kokos gestrooid.] 
Driekoningenliedjes zingen, 

En “Stil nu” 
Kaarsjes uitblazen…….. tellen hoeveel kindjes er zijn en zoveel plakjes koek snijden als 
er kindjes zijn. 

Ondertussen rustig doorzingend. Alleen stoppen om te tellen hoeveel plakjes je al hebt. 
Kan ook neuriën…[ doordat de kleuters mee kunnen doen, blijven ze betrokken] 

Kindje van de dag mag alle kleuters een servetje geven, juf loopt met de schaal rond 
en geeft ieder kind een plakje koek [geef even aan dat we samen gaan eten, even 
wachten dus op elkaar, met het opeten. Kleine herinnering, “misschien zie je al wel een 

boon, maar dat mag je nog even voor jezelf bewaren: dat is heeeeel moeilijk, maar zo 
gaan we dat doen, als we de koek eten, dán mag je het zeggen”. Waarschuw even dat 

de boon heel hard is en dat die niet opgegeten hoeft maar op het bord in het midden 
van de kring gelegd mag worden. Mocht een kindje het niet aandurven koning te zijn, 
dan mag deze kleuter aangeven wie het wel gaat worden…. 

De kinderen die de boon vinden mogen rood, blauw of groene koning zijn en hun 
knecht kiezen. 

Vervolgens speel je het driekoningenspelletje…… 
 
 

 
 

 
 
 

Wat recepten voor  
Driekoningen en de koek | Kook Rubriek 

 

https://rubriek.nl/kook/driekoningen-en-koek/


 
 

 
 

 
 
 

 
 

Driekoningenspelletje… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Hoe te beginnen? 
Tafeltje int midden van de kring 

Kinderen eromheen 
Samen met helpertje kleren klaarleggen [1e keer uitleg van kleding, bespreken kleuren 

vormen [[capes, jurken, pakjes]], lengtes. Attributen: kronen, kijkers, geschenken, 
kussentjes. 
Rolverdeling [van oudsten naar jongsten de ene dag de andere dag van jongsten naar 

oudsten] 
Elkaar helpen aankleden 

Iedereen naar juiste plaats [allen staand in de kring, juf geeft aan waar de koningen 
enzovoorts gaan zitten 
 

 
 

Welke rollen zijn er: 
Jozef 
Maria 

Lam 
Ezel 

Os 
Melchior 

Knecht Melchior 
Balthasar 
Knecht Balthasar 

Caspar 
Knecht Caspar 

Herodes  
Engel met ster 
Engelen 

Muzikantjes 
Verteller  

 
 
 

 
Plaats van de rollen: 

 Verteller links van leidster, dan koningen en knechten [7 stoeltjes], tijdens het spel 
lopen de koningen, als het hun beurt is, naar de overkant van de kring. 
 

Engelen op bankjes naast de stal,  
 

Herodes rechts van leidster+ muzikanten, 
 
Jozef, Maria, os en ezel en lammetje in de stal 
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Melchior en Knecht Melchior, Balthasar en Knecht Balthasar, Caspar en Knecht Caspar 

Jozef   en Maria  
Ezel en Os en Lam  

Herodes   
Engelen, Verteller 
Ziek of Afwezig, Muzikantje 

 
 

Voordat het spel begint:  
Koningen en knechten zijn jullie klaar [zij knikken hun hoofd] 
Jozef en Maria zijn jullie klaar: “Ja, begint u maar” 

Os en ezel en lammetje klein: laat jullie es eventjes horen!... 
Engelen zijn jullie klaar [zij bewegen hun armen als vleugels zacht heen en weer] 

Muzikantjes zijn jullie klaar? Laat maar even horen klingelingeling [1e zin van het liedje 
zingen] 
“Dank jullie wel, dan gaat het spel nu beginnen.” 

 



 
 
 
 

Eens op een dag wandelen Maria met haar kindje, Jozef en de os de ezel en het 
lammetje buiten. 

Zachtjes vallen er sneeuwvlokjes neer. {lopen door de kring] 
 

 
 

 



Ze gingen de stal weer binnen en boven de stal straalde de ster [de engel met de ster 
steekt de ster goed omhoog en gaat daarbij staan]  

De ster had prachtige stralen die straalden zo ver: Over de bergen en over de dalen 
[met handen gebaren] 

Zo kwamen de stralen ook in een land waar een koning woonde: Melchior was zijn 
naam 
 

Koning Melchior stond op een avond op het balkon van zijn paleis [kind gaat op stoel 
staan] 

En zag een nieuwe ster aan de hemel staan [zet kijker voor een oog] 
Koning Melchior is mijn naam Ik zie aan de hemel een sterre staan. 
Daarin een teer maagdekijn Met een kindje al zo klein. 

Dit is voorspeld, Zo zou het zijn, Dit moet voorwaar een koningskind zijn.  
[Stapt van stoel af en spreekt tot zijn knecht] 

Zoeken willen wij hem  
En geschenken brengen  
Het mooiste van de wereld het goud  

[Lopen naar de tafel met geschenken en nemen het passende geschenk] 
Wil ik aan zijn voetjes leggen.  

Maar wie wijst mij de weg naar dat goddelijk kind?  
Ach zie, de engel gaat mij voor. 

[Engel brengt koning en knecht naar overkant van de kring] 

 
 
 

De ster straalde nog verder over de bergen en over de dalen en over nieuwe bergen. 
[Engel loopt terug naar stal] 

De stralen kwamen in een land waar koning Balthasar woonde. 
Koning Balthasar stond op een avond op het balkon van zijn paleis [kind gaat op stoel 
staan] 



En zag een nieuwe ster aan de hemel staan 
Koning Balthasar is mijn naam  

Ik zie aan de hemel een sterre staan. [Zet kijker voor een oog] 
Daarin een teer maagdekijn met een kindje al zo klein,  

Dit is voorspeld, Zo zou het zijn, 
Dit moet voorwaar een koningskind zijn. [Stapt van stoel af en spreekt tot zijn knecht] 
Zoeken willen wij hem En geschenken brengen 

Het mooiste van de wereld de wierook [lopen naar de tafel met geschenken en nemen 
het passende geschenk] 

Wil ik aan zijn voetjes leggen. 
Maar wie wijst mij de weg naar dat goddelijk kind? 
Ach zie, de engel gaat mij voor. [Engel brengt koning en knecht naar “Berg”, 

schommelboot] 
 

 
De tweede heette Balthasar, Balthasar, Balthasar, de tweede heette Balthasar. 
Hij bracht het kindje wierook mee, wierook mee, wierook mee, hij nam voor het kindje 

wierook mee. 
 [Engel loopt terug naar stal] 

 
De sterrenstralen gingen nog verder over de bergen, over de dalen, over nieuwe 

bergen en rivieren en kwamen in een land waar koning Caspar woonde. 
Koning Caspar stond op een avond op het balkon van zijn paleis en zag aan de hemel 
een nieuwe ster. 

Koning Caspar is mijn naam [kind gaat op stoel staan] 
Ik zie aan de hemel een sterre staan. [Zet kijker voor een oog] 

Daarin een teer maagdekijn met een kindje al zo klein,  
Dit is voorspeld, Zo zou het zijn, 
Dit moet voorwaar een koningskind zijn. [Stapt van stoel af en spreekt tot zijn knecht] 

Zoeken willen wij hem En geschenken brengen 
Het mooiste van de wereld de mirre [lopen naar de tafel met geschenken en nemen 

het passende geschenk] 
Wil ik aan zijn voetjes leggen. 
Maar wie wijst mij de weg naar dat goddelijk kind? 

Ach zie, de engel gaat mij voor. [Engel brengt koning en knecht naar “Berg”, 
schommelboot] 

 
De derde heette Caspar goed, Caspar goed, Caspar goed, de derde heette Caspar 
goed. 

Hij nam voor het kindje mirre mee, mirre mee, mirre mee, hij nam voor het kindje 
mirre mee. 

 
 
Daar kwamen de koningen bij elkaar, allen gaan ze staan en zij maken een buiging 

naar elkaar. 
Melchior: 

Koning Melchior is mijn naam, ik zag aan de hemel een sterre staan 
Geboren is een koningskind, nu ga ik zoeken tot ik het kindje vind 
Balthasar: 

Koning Balthasar is mijn naam, ook ik zag aan de hemel een sterre staan. 
Zullen we samen zoeken gaan? 

Caspar: 



Koning Caspar is mijn naam, ook ik zag aan de hemel een sterre staan. 
Laten we samen met onze knechten reizen naar de plaats die de ster ons zal wijzen.  

 
De koningen gaan lopen [[op volgorde]] achter de engelen aan, de engelen lopen in de 

kring 1 rondje, de koningen lopen met hun gevolg 2x in de kring] 
 
Drie koningen drie koningen zij kwamen van ver, drie koningen drie koningen en 

volgden de ster, 
De ster ging even onder zo dwaalden zij tesaam 

En kwamen zo bij Herodes aan 
Drie koningen drie koningen 
Zo kloppen zij op Herodes zijn deur Herodes komt zelve naar veur 

Dag koningen dag koningen [H buigt voor koningen en knechten] 
Zeg ons waar is het kindje de koning van ons al [koningen en knechten zingen samen] 

Is hij al geboren, is hij er al? 
 
[Herodes] Zeg koningen zeg koningen Ga dat kind maar zoeken en zeg het mij met 

spoed, dat ook ik dat kindje begroet 
Dag koningen dag koningen. 

 
Drie koningen drie koningen zijn verdergegaan, drie koningen drie koningen komen bij 

het stalletje aan. 
Daar kloppen zij aan de deur van de stal, 
Jozef komt eraan gelopen 

 
Jozef: Dag koningsvrienden, wat zoekt gij hier? 

Koningen: Wij zijn de drie koningen en komen van ver, wij zagen aan de hemel een 
nieuwe ster. 
Een ster van een nieuw koningskind, wellicht dat wij hem hier vinden? 

Jozef: Komt binnen, hier zijt gij goed. 
De koningen geven hun kronen en kijkers aan hun knechten en nemen de geschenken 

over van hun knechten. 
De koningen buigen voor Maria en het Kindje teer 
De koningen knielen dan bij het kribje neer. [op één knie buigen: kroontje en kijker 

geven zij aan knecht en knechten geven het geschenk aan de koning] 
 

 
Wiegeliedje: 
 Klein koningskind, klein koningskind 

Een ster die bracht mij hier 
Klein koningskind, klein koningskind 

Zo fijn dat ik u vind 
 
Melchior is mijn naam en goud is mijn geschenk [één voor éen geven zij hun geschenk 

aan Maria] 
Balthasar is mijn naam en wierook is mijn present 

Caspar is mijn naam en mirre is mijn present. 
Maria: “bedankt goede koningen, dat u hier gekomen bent en dank voor uw 
geschenken. 

Een goede reis terug naar huis gewenst. We zullen nog vaak aan u denken.” 
 De koningen gaan staan en buigen naar Jozef, Maria en het kindje en lopen achteruit 

naar hun knechten en zetten hun kronen weer op. 



Neuriën: 
Er waren eens drie koningen. 

 
In de kring: Melchior: “nu moeten wij Herodes gaan vertellen dat wij het kindje 

gevonden hebben” 
Balthasar: “zodat hij het kindje ook geschenken kan brengen” 
Caspar: “maar duisternis valt op de aarde neer. Vandaag lukt dat niet meer. 

Laten we voor vandaag maar rusten en slapen hierbuiten” [knielen rond de paalkop.] 
  

Als de koningen slapen komen er engelen:  

 
 
 

“Gij Melchior en Balthasar en Caspar goed, wordt eens wakker en luistert goed: 
Gij moet niet naar Herodes gaan, maar stilletjes naar huis toe gaan. Ga met een boog 

om het paleis en maak u klaar voor de thuisreis”. 
 
Neuriën: in de hemel is een dans 

 
De koningen worden wakker Melchior zegt: “hebben jullie ook een engelendroom 

gehad?” 
Balthasar en Caspar knikken beiden hun hoofd, ze nemen afscheid van elkaar [geven 

elkaar een hand en maken kleine buiging] en gaan naar huis terug. 
Ze weten dat dit een waarschuwing is geweest en dat ze terug naar huis moeten gaan, 
om het kindje en zichzelf te beschermen] 

 
In de stal is alles rustig tot een engel bij Jozef komt: 

Engel: Jozef, jozef, ik kom u wekken, dat gij moet vertrekken met Maria zoet. Sta op 
sta op verlaat nu Betlehem en vlucht naar Egypte. En zie de engel gaat u voor.” 
 

De Engel gaat voor de stal staan en Jozef maakt Maria wakker: 
Jozef: “Maria, Maria, wordt eens wakker, we moeten naar Egypte, het was een engel 

die het zei…” 
 Dan halen ze de dieren uit de stal.  Zo lopen ze rustig naar de engel. 
 



Liedje: 

 
 

 
Liedje: Tekst wijzigen in: Hoog aan de hemel de sterrenschijn waar zou het land van 

Egypte zijn. 

 



Als iedereen uit de stal is, lopen de Koningen, knechten, muzikantje en Herodes achter 
de rij aan, we lopen rond de kring en daarna weer de kring in en zingen: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Gezongen driekoningenspelletje door volwassenen, rond 6 januari gezongen 
opgevoerd. 

Een ontroerend eerbiedsspel….. 
In de grote zaal “de Halde” in onze school kwamen er volwassenen om dit lied ten 

gehore te brengen en daarmee het driekoningenspel op te voeren. 
Bij binnenkomst met de kleuters zijn de gordijnen dicht en  de verlichting is gedempt, 
als we allen goed zitten, komen Maria en haar kindje en Jozef de zaal binnen en gaan  

het toneel op een klaargezette plaats hun ruimte nemen. Kleuters kijken ademloos toe. 
Dan horen we van ver een geneuriede melodie die dichterbij komt en in zingen 

meandert, de stoet koningen en herauten schrijdt binnen en gaat ook het podium op, 
al zingend speelt zich het “tableau vivant” af…, de koningen lopen het toneel daarna al 
zingend weer af en als de melodie weer verzacht, verlaten Jozef en Maria en kindje 

met de geschenken ook het toneel en wordt het weer muisstil in de zaal. Na even op 
adem gekomen te zijn, verlaten we allen al neuriënd de zaal en lopen naar onze 

lokalen toe, we nemen plaats op de stoeltjes in de kring, in de klas ook is het licht 
gedimd, juffie maakt een beetje meer licht en langzaam stappen we onze speeldag in, 
met een driekoningenlied en daarna naar activiteit of speelland…. Ook wel eens met 

eerst een biscuitje omdat wat we mee hebben gekregen, in het driekoningen spelletje, 
alvast te laten verinneren. 

 
 

We three kings 
J.H. Hopkins (1857)   
Overige auteurs  

 

 
 
2. (Melchior:) 
Born a king on Bethlehem plain, 

Gold I bring to crown Him again, 
King for ever, ceasing never, 

Over us all to reign. 
 
 



3. (Balthazar:) 
Frankincense to offer have I; 

Incense owns a Deity migh, 
Prayer and praising, all men raising, 

Worship Him, God most heigh. 
 
4. (Caspar:) 

Myrrh is mine, its bitter perfume 
Breathes a life of gathering gloom; 

Sorrowing, sighing, bleeding, dying, 
Sealed in the stone-cold tomb. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 



 
Арина Мазурова en Natassja Jade op Pinterest 

 

 
 
 

 
 

Drie-koningen-uit-kerstpoezie voor peuters en kleuters  
 

 
Het versje gaat zo verder: 

Zo bracht de ster ze keurig naar het kindje - klein en teer 
en knielden de drie koningen voor de kribbe neer. 

En toen de koningen allang weer weg waren gegaan 
bleef die mooie gouden ster stralend aan de hemel staan. 



 

 
 

 



 
 
In de kleuterklas gaat de kersttijd nog even door als de kleuters op school komen in 

het nieuwe jaar. 
De afgestofte seizoentafel is bijna gelijk gebleven:  
Jozef, Maria en het Kind zijn in de stal net als os en ezel en één van de lammetjes die 

de herders hebben gegeven.  
De herders zijn weer terug naar het veld en de Drie Koningen zijn onderweg: elke dag 

komen ze beetje dichterbij  
 [Tot de opvoering van het Driekoningenspelletje] 
 

Uit het Seizoentafelboekje  
Van Dieuwke Hessels  

[ een boekje gemaakt betreffende seizoentafels door het jaar heen met foto’s [die 
Dieuwke maakte in de laatste jaren voor haar pensionering] liedjes, met tips en tricks 

en “hoe dan en wat dan ?“] 
 
 

 
 



op Pinterest Olga Pereira-Cotto en Květoslava Hožová 
 

 
 
 
Pinterest   theycallmeblessed.org  en Koeteren 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pinterest Waldorf 

https://nl.pinterest.com/olguita67
https://nl.pinterest.com/olguita67
https://www.theycallmeblessed.org/christ-centered-christmas/amp/


Boeken voor Driekoningen 
Drie wijzen uit het Oosten van Loek Koopmans, Winterlicht van Diana Monsun 

 

 
Maria's kleine ezeltje van G. Sehlin (over de vlucht naar Egypte) Een ster over de 
grens van Ineke Verschuren 

 
 
 

 
Deze bundel bevat verhalen, liedjes en recepten. de verhalen 
zijn van verschillende auteurs en ook erg verschillend van 

stijl. Denk aan Annie M.G Schmidt, Paul Biegel, Hans Stolp … 
In de bundel zijn drie grote thema’s terug te vinden m.n. 

de kerstboom, de kersttijd en het kerstkind. Zeker bruikbaar 
als voorleesboek in de kleuterklas. Jammer dat de illustraties 
zwart-wit zijn. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ze gaan weer terug nu zonder aards geschenk, maar met hemelse warmte in hun hart. 


