Thema Kind: de geboorte van Jezus

Benodigdheden
Echelonboek De Vleugels van de Tijd. In dit boek is over dit thema meer informatie te
vinden. Wilt u meer weten over de beschreven werkvormen, raadpleeg dan het overzicht in
het werkvormen ABC op de bladzijden 150 t/m 175 van dit boek of hoofdstuk 7 van het
Echelonboek Geestelijke stromingen geven.
Deze les is uitgewerkt aan hand van dit hoofdstuk 7 uit Geestelijke stromingen geven:
+ Waarom:
Het nut van het behandelen van de desbetreffende onderwerp.
+ Daarom:
De nodige uitleg en achtergrondinformatie bij dit onderwerp
+ Doen:
Gebruik van het viertaktmodel voorbewerken, semantiseren, consolideren en
controleren
De aanbevolen liederen komen grotendeels uit de liedbundel Eigen-wijs. Deze liedbundel is
voor kinderen van 4-12 jaar en bevat ruim driehonderd liederen, verdeeld over alle groepen
van het basisonderwijs.
Materiaal
+ een kaars
+ werkblad

Waarom
In de laatste weken voor de kerstvakantie is er voor de scholen een mogelijkheid om het
kalenderjaar af te ronden met een onderwerp dat veel mensen aanspreekt.
Het thema kind zal veel mensen aanspreken omdat in de maand december de geboorte van
Jezus wordt herdacht. We gaan hier viertal geboorte verhalen behandelen. De
geboorteverhalen van kinderen uit de vier grote tradities die, voorbestemd, een grote rol
gaan vervullen op aarde. De geboorteverhalen van Krishna (hindoeïsme), Mohammed
(islam), Mozes (jodendom, christendom, islam), Jezus (christendom).
In de koran is te lezen dat Jezus wordt geboren onder een palmboom die verse dadels gaf
aan Maria en waar een beekje ontsprong om haar te laven.
Zie ook het thema Kind uit het boek De Vleugels van de Tijd (blz. 92 - 95)

Daarom
Voor alle basisscholen die zich willen bezighouden met de thema’s die in deze periode
actueel zijn: namelijk dat het kind centraal staat en dat het kind het symbool is van de
toekomst.

Doen
Liederen
Hierbij zijn de volgende liederen uit de liedbundel Eigen-wijs goed te gebruiken:
+ Kerstliedje
+ Midden in de winternacht (eind van alle coupletten: .. laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren)
+ Es nadal
+ Mary had a baby
+ Cheapeau
N.B. Hierboven staat een beperkt aantal liederen. Wanneer u ter gelegenheid van het
christelijk kerstfeest meer liederen met de kinderen samen wilt zingen, dan adviseren wij u

om ‘oude’ en ‘traditionele’ liederen uit te kiezen zoals ‘Nun zijt wellekome’, ‘Eer zij God in
onze dagen’, ‘Midden in de winternacht’, ‘O denneboom’, ‘De herdertjes lagen bij nachte’,
‘Hoe leit dit kindeke’, ‘Er is een kindeke geboren op aard’, ‘Stille nacht, Heilige Nacht’.
De reden is dat deze oude teksten bij jong en oud tot de verbeelding spreken en dat vrijwel
iedereen ze mee kan zingen.
Voorbewerken
U begint met een kringgesprek met de vraag: Wat is een goede koning? Wie zou de kroon
mogen dragen?
Antwoorden kunnen zijn: dat een goede koning niet aan zichzelf denkt, dat hij er voor
iedereen is; dat alle mensen zich veilig voelen bij een goede koning; dat hij in een gewoon
huis woont.
Semantiseren
U verteld de kinderen een verhaal over de geboorte van een nieuwe koning.
Er waren drie koningen en zij kwamen uit het oosten. Zij wisten dat er een nieuwe koning
was geboren, want zij hadden een grote ster in het oosten zien opgaan. Zij gingen op reis
en zo kwamen ze in een land waar koning Herodes de baas was. De drie koningen dachten
dat de nieuwe koning in zijn paleis was geboren.
De drie koningen vroegen hem of hij kon vertellen waar de nieuwe koning geboren was, dan
konden zij hem de geschenken brengen. Herodes schrok en dacht: ‘Dat kan niet, want ik
ben toch de baas!’
Hij zei tegen de drie koningen: ‘Ga maar naar Bethlehem, want daar staat de ster. Wanneer
jullie de koning hebben gevonden, wil je mij dat komen vertellen, want dan kan ik hem ook
geschenken brengen.’
De drie koningen vonden het kind en gaven hem de geschenken die zij in hun manden bij
zich hadden: goud, wierook en mirre. Toen gingen ze in een hotel slapen en in een droom
kregen ze de waarschuwing dat Herodes het jonge kind wilde vermoorden. Daarom gingen
ze de volgende dag via een andere weg naar hun land terug.
Ook Jozef kreeg een droom, en daarin vertelde een engel hem dat hij met zijn vrouw en het
kind naar Egypte moest vluchten, want Herodes was op zoek naar het koningskind en wilde
het doden.
Toen koning Herodes er achter kwam dat de koningen via een andere weg naar hun land
waren gegaan werd hij woest. Nu wist hij niet wie het koningskind was. Hij gaf zijn soldaten
het bevel om alle jongetjes in Bethlehem en omgeving te doden.
Na de dood van Herodes kreeg Jozef, die nog steeds met zijn vrouw en kind in Egypte
woonde, weer een droom. In deze droom vertelde de engel dat hij met zijn gezin weer terug
kon keren naar zijn land.
Toelichting bij het verhaal:
Het bovenstaande verhaal komt uit het evangelie van Mattheüs. Er zijn twee evangelisten
die het geboorteverhaal vertellen, zij het met andere accenten. Mattheüs stelt twee vormen
van koningschap tegenover elkaar: de goede en de slechte koning. De goede koning krijgt
bezoek van de drie wijze koningen uit het oosten. De slechte koning laat zijn slechte kanten
zien door opdracht te geven tot kindermoord.
De andere evangelist, Lucas, legt het accent ergens anders in zijn vertelling, namelijk dat de
jonge koning tussen de eenvoudige mensen wordt geboren (in een stal en ligt in een kribbe;
van deze situatie is er een werkblad) en wordt door herders bezocht. De verwachting van
vele mensen wordt dan namelijk waargemaakt: er zal vrede op aarde komen.
Consolideren (de diepte in)
Kringgesprek: Vraag waarom koning Herodes helemaal niet zo blij was met de geboorte van
de nieuwe koning. (kinderen kunnen werkblad van het kind in de kribbe inkleuren).
Sluit dit onderdeel af met de vraag wat de drie koningen meebrachten als geschenk voor het

pasgeboren kindje: goud, wierook en mirre (zalf / olie). Wat zou dat voor een betekenis
hebben?
goud: koningschap;
wierook: fijne geur;
mirre: gezondheid.
Controleren (afronden)
De kinderen kunnen een geboorte- of een wenskaart tekenen of een tekst (woordspel)
opschrijven wat met de geboorte van een nieuwe koning te maken heeft.
U kunt dit deel afsluiten met het aansteken van een kaars en daarbij een of enkele
kerstliederen zingen die bij dit thema passen: ’Midden in de winternacht’, ‘De herdertjes
lagen bij nachte’, ‘Hoe leit dit kindeke’, ‘Er is een kindeke geboren op aard’, ‘Stille nacht,
Heilige Nacht’.
Een aantal suggesties voor een ‘gezamenlijke’ afsluiting: raadpleeg hierbij het boek De
Vleugels van de Tijd (bladzijde 10).
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