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" ‘Wat is wijsheid?’

Dat zeggen mensen wel eens, als ze niet weten welk 
besluit ze het beste kunnen nemen. 
Wat is dat eigenlijk, wijsheid? Wijs ben je niet zomaar. 
Je bent het niet als je alleen maar weetjes kunt 
opdreunen. Wijs ben je als je verstandig handelt. Dat 
doe je steeds meer door de ervaring die je opdoet in 
het leven. Je leert op school, van het leven zelf, van 
andere mensen, van dieren of de natuur. 

Hoe ouder hoe wijzer, het zou een tegeltjeswijsheid 
kunnen zijn… 

De drie wijzen

In de kerststal mogen ze niet ontbreken: de drie wijzen 
uit het oosten. Ze kwamen Jezus eren en cadeautjes 
brengen.  Een mooi geïllustreerd prentenboek, 
Drie wijzen uit het Oosten van Loek Koopmans, vertelt 
het verhaal over hun reis naar Jezus. Hieronder lees je 
daar stukjes uit. 

Lang geleden gebeurt er iets bijzonders aan de nachtelijke hemel. 
Er verschijnt een fonkelende ster, die zo helder straalt dat hij alle 
aandacht trekt. Drie wijze mannen uit het Oosten, sterrenkundigen, 
geloven hun ogen niet. Het is een wonder! Zou dit een koningsster zijn? 

Melchior, Balthasar en Caspar besluiten op onderzoek uit te gaan. Vol 
vertrouwen gaan ze hun avontuur tegemoet. Ze kopen drie kamelen en 
de mooiste geschenken die ze kunnen vinden: wierook, mirre en goud. 
Ze volgen de ster en hun hart raakt vervuld van vreugde. Als de ster op 
een nacht blijft stilstaan boven een eenvoudige stal, weten ze dat dit 
het einddoel van hun verre reis is. Hier zal de nieuwe koning geboren zijn! 
Op hun tenen sluipen ze de stal binnen en grote blijdschap vervult hun 
hart. Maria heeft haar kindje lief en noemt hem Jezus. Jozef wrijft zich 
in zijn handen van innige vreugde. Er klinkt gezang van engelen. De drie 
wijzen krijgen een wonderlijk gevoel van vrede en geluk. Op de terugreis 
vertellen ze over de nieuw geboren koning, van het licht en de liefde in de 
stal.

Koning Herodus
De meeste kinderen kennen dit prachtige verhaal wel. 

Ze weten vaak niet dat koning Herodes hierin ook een 
rol speelt. Hij is net zo nieuwsgierig als de drie 
koningen, maar helemaal niet blij met de komst van de 
‘Koning van de Joden’, zoals Jezus wordt genoemd. 
Herodus vraagt de drie wijzen hem op de terugweg 
te komen vertellen wat zij hebben gezien. Ze doen dat 
niet, want in een droom horen ze een waarschuwing: 
vertel Herodus niet wat de geboorteplaats van Jezus 
is. Daarom keren ze meteen naar huis terug. 
Heel wijs dat de drie wijzen  Jezus niet aan de wrede 
koning Herodus hebben verraden… 

Wijsheid in de Bijbel

In de Bijbel staan verschillende verhalen over wijsheid. 
De wijze koning Salomo schreef in Spreuken 30: 
24-25 het volgende over mieren.  
Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn 
buitengewoon wijs: de mieren – sterk zijn ze niet, maar al in 
de zomer leggen ze een voorraad aan.
Mieren wijs? hoor ik je denken. Die kleine beestjes 
die wij zo makkelijk onder de voet lopen? Het zal je 
verbazen wat wij daarvan kunnen leren. 

• Al ben je nog zo klein, of kun je niet goed leren, je   
 kunt toch wijs zijn. 
• Denk vooruit, ga door en laat je niet afleiden.
• Wees ijverig.
• Werk allemaal samen en voor elkaar.
• Verdeel de taken onder elkaar.
• Zorg voor elkaar. 
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Tegeltjeswijsheid

Wie kent ze niet: tegeltjes met 
wijze spreuken. Welke wijsheid 
heb jij in je om met ons te delen? 
Daar zijn wij benieuwd naar! 

Maak je eigen ‘tegeltje’ op een 
papieren bordje. Heb je dat niet? 
Print dan een bordje uit van 

internet en schrijf er met een stift je spreuk op. Kijk 
eventueel op onze website waar je zo’n bordje kunt 
downloaden. Vóór de kerstviering of bij een bezoekje 
aan de kerststal mag je je tegeltje in de kerstboom 
buiten de kerk hangen. 

‘Lieve meneer God’

Kinderen kunnen wijze dingen 
vragen, ook aan God. 
Eric Marshall verzamelde 
ze in enkele boekjes: Lieve 
meneer God, kinderen schrij-
ven aan God. Ze staan vol 
met voor kinderen heel logi-
sche uitspraken. Vaak zijn ze 
heel grappig. Hiernaast vind 
je daarvan voorbeelden.

Lieve God, 
in plaats van mensen te laten doodgaan 
en alsmaar nieuwe te maken, 
kunt u die we al hebben niet gewoon houden?  
Laura

Lieve meneer God,
De juf heeft vertelt wat u doet.
Wie doet dat als u met vakantie bent?
Dirk 

God,
Mij best dat u verschillende godsdiensten hebt opge-
richt, 
maar haalt u ze nooit eens door mekaar?
Jesse

Beste God,
Hoe wist u eigenlijk dat u God was?
Bart

U hoeft zich over mij geen zorgen te maken.
Ik kijk altijd eerst naar links en dan naar rechts. 
Daan

Lieve God,
Heeft u de giraf expres zo gemaakt of was dat per 
ongeluk?
Florian 

1. De Griekse godin 
van de wijsheid 
wordt afgebeeld 
met dit dier. Hij is 
het symbool van de 
wijsheid.

Oplossing:  1. Uil  2. Rat  3.Mier  4.Vos 5.Schildpad

Wijze dieren

Niet alleen wij mensen, ook dieren leren van het leven.  Bepaalde dieren worden vaak gelinkt aan wijsheid en ervaring. 
Weet jij welke omschrijving bij welk dier past?

2. Dit dier is 
een prooi van 
veel roofdieren. 
Om te kunnen 
overleven heeft 
het geleerd  te 
ontsnappen 
aan gevaren. 

3. Wijs geworden door 
ervaring weet dit 
diertje dat het in de 
zomer hard moet wer-
ken om eten te vinden 
voor de winter. Zo kan 
het overleven. 

4. Zo sluw als … 
Dit dier leert ons: 
er is misschien niet 
meteen een oplos-
sing, maar voor elk 
probleem is er wel 
een te vinden. 

5. Hoe langer je 
leeft, hoe wijzer je 
wordt. De wijsheid 
van dit dier is te 
koppelen aan de 
hoge leeftijd die het 
kan bereiken.




