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Kindernieuwsbrief Vrijdag 1 januari 2021 

 
Hallo allemaal, 
 

Gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk wordt het een mooi en gezond jaar. En kunnen we of niet al 
te lange tijd elkaar weer gewoon zien op de zondagmorgen.  
Op 6 januari is het drie koningen, daarom in deze nieuwsbrief het verhaal van hen en een 
recept voor een drie koningen taart.  
Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Hartelijke groet en hele fijne dagen, 
Carola Scholten 
 
 
BIJBELVERHAAL  
Matteüs 2 NBV 
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er 
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.  
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. ’Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk 
samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. ‘In Bethlehem in Judea,’ 
zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Bethlehem in het land 
van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou kom een leider voort 
die mijn volk Israël zal hoeden.”’  
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer 
de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel 
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 
ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’  
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de 
ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het 
kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.  
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om 
het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 
geschenken aan: goud en wierook en mirre.  
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Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via 
een andere route terug naar hun land. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recept Drie Koningenkoek 
Ingrediënten 
150 cl water, 4 el honing, 2 el stroop, 50 gr bruine basterdsuiker, 10 gr gemalen anijszaad of 2 
anijsblokjes, 250 gr roggemeel of boekweitmeel, 125 gr bloem, 1 pakje bakpoeder, 5 gr zout, 15 gr 
speculaaskruiden, 1/2 dl karnemelk of melk, 1 ongekookte bruine boon (of hele amandel) 
 

Bereidingswijze 
Breng het water aan de kook en los hierin de honing, stroop, suiker,  en anijs of anijsblokjes op. 
Zeef in een deegkom het rogge-of boekweitmeel, bloem, zout, bakpoeder en kruiden. Roer het 
suikerstroopje hierdoor en kneed er een stevig en gelijkmatig deeg van. Vorm van het deeg op een 
ingevette bakplaat een figuur, bijv. een ster. Vergeet niet de boon in het deeg te verstoppen. 
Bestrijk de koek met melk of karnemelk. Laat de koek in een voorverwarmde oven (200 graden) in 
25 a 30 min gaar bakken. Laat het gebak dan afkoelen en garneer het eventueel met een glazuur 
gemaakt van 200 gr poedersuiker,1/2 eiwit en een el citroensap.  
 
Degene die de boon vind mag kiezen wat er ’s avonds of de volgende dag gegeten gaat worden. 

 

SPEL: 
 
Spelregels bij bordspel 
Welk feest bedoelen we? Let op: feesten kunnen meerdere keren voorkomen. 
4 - Je bestudeert een bijzondere ster, wat wil die ster zeggen? Wacht een beurt zodat je 
tijd hebt om de boeken erop na te slaan en te overleggen met andere wijze koningen. 
5 – Je gaat met twee andere wijze koningen op pad de ster achterna, ga naar 10. 
9 – Je moet terug, want je bent je cadeau vergeten mee te nemen, ga 2 plaatsen terug. 
12 - Onderweg moeten jij en de dieren uitrusten en je kameel had erge dorst, wacht een 
beurt. 
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13 – Jouw paard had vandaag goede zin en ging in galop, ga 5 plaatsen verder naar 14. 
18 - Je komt bij koning Herodes aan het hof en wordt onthaald. Hij wil alles van jou en de 
andere wijzen weten en van dat koningskind waarover jij het hebt. Hij wil je amper laten 
gaan. Wacht tot een ander je uit het paleis haalt en jij weer verder kunt, of gooi dubbel met 
een dobbelsteen. 
19 - Je lijkt wel vast te zitten want je wacht op het advies van de Schriftgeleerden aan het 
hof van Koning Herodes, wacht een beurt. 
20 - Yes, de Schriftgeleerden aan het hof kunnen je vertellen waar je het kindje moet 
zoeken: in Betlehem, snel reis je verder naar 24. 
21 - Vandaag nam jouw olifant extra grote stappen, ga naar 23. 
26 – Je bent helemaal blij dat je het koningskindje hebt gevonden. Ga naar 31.  
29 - Je kunt niet zomaar na ‘hallo en gefeliciteerd’ weggaan. Je cadeau wordt uitgebreid 
uitgepakt en bewonderd. Je wacht tot een andere koning op deze zelfde plaats 
aangekomen is en ook zijn cadeau laat uitpakken. Dan pas ga jij verder, want je raakt niet 
uitgekeken, of gooi dubbel met een dobbelsteen. 
32 - Jullie dromen een belangrijke droom. Sla een beurt over. 
35 - Stel je voor dat je toch langs Herodes terug was gegaan…Begin helemaal opnieuw. 
36 - Je hebt een andere route naar huis gevonden: over zee. Je mag nog een keer gooien. 
39 - Je bent weer thuis. Ben jij de eerste? Knap gedaan! 
 
Ter attentie: Om het spel te kunnen winnen, moet je bij je laatste worp het juiste aantal 
ogen gooien om nr. 39 te bereiken. Als je teveel ogen gooit, moet je vanaf nr. 39 terug 
tellen en je pion op dat veld zetten. Komt jouw pion vervolgens achterwaarts op een 
bijzondere veld, dan moet bijbehorende opdracht ook worden uitgevoerd! 
Tip: 
a) heb je veel tijd gebruik dan 1 dobbelsteen. Wel heeft ieder team twee dobbelstenen 
nodig om weer verder te komen als je op no. 18 en no. 29 staat. 
b) gebruik voor de pionnen, pionnen uit een ander spel, knopen, muntstukken, of 
gekleurde sterren. 
c) Kleur tevoren het spel in en kopieer het daarna, voor elk team eentje. 
d) Vergroot het spel eventueel bij het kopiëren tot een A3 formaat of plak (zo nodig) de 
twee A4tjes tegen elkaar aan voor een ruimer bord. 
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