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e e n  ste r

‘kijk!’ roept kas.
‘waar?’ vraagt moos.
‘daar!’
moos kijkt door zijn buis.
‘wauw! 
die ster is groot.
wat is dat voor ster?’
‘ik weet het niet,’ zegt kas.
‘ik zoek het op in mijn boek.’
kas loopt naar de kast.
hij pakt een dik boek
en zoekt naar de ster.
‘dit is hem,’ zegt kas. 
‘kijk maar.
de ster is net zo groot.’
‘wat staat er in het boek?’ vraagt moos. 
kas leest voor:
‘de ster is niet vaak te zien.
hij schijnt bij de komst van een kind. 
niet zo-maar een kind.
maar een kind van een ko-ning.’
wauw!
‘ga je mee?’ vraagt kas.
‘wat doen?’ vraagt moos.
‘op zoek naar het kind.’
‘weet je dan waar hij woont?’ vraagt moos.
‘nee,’ zegt kas,
‘maar dat komt wel goed.
ik volg de ster.
die wijst ons de weg.’
‘tof plan,’ zegt moos.
‘ik ga mee.’ 





wat  g e ef  j e  a a n  e e n  ko - n i n g?

kas pakt zijn tas in.
niet één tas,
maar wel twee.
dat moet wel.
de ster stond heel ver weg.
dus hij gaat lang op reis.
na een uur is hij klaar.
kas loopt naar moos.
‘ben jij ook klaar?’ vraagt hij.
‘bij-na,’ zegt moos. 
‘heb jij al een ca-deau?’ (zeg: kaa-doo)
‘nee, nog niet,’ zegt kas.
‘doe je mee met mij?’ 
‘dat is goed,’ zegt moos. 
moos haalt wat geld uit zijn zak.
het is een munt of vier.
daar koop je niet veel voor.
maar wacht eens…
in zijn la ligt ook nog een staaf goud.
die legt hij bij het geld.
‘goud hoort bij een ko-ning,’ zegt hij. 
‘maar wat nog meer?’
‘ik zoek het op in mijn boek,’ zegt kas.
‘daar staat het vast in.’
kas pakt zijn boek.
hij zoekt bij de k van ko-ning.
dan bij de c van ca-deau.
‘ja hier staat het.
geef iets wat veel waard is.’
‘wat is veel waard?’ vraagt moos.
‘mir-re en wie-rook,’ zegt kas.
‘dat moet dus ook mee
en dan gaan we.’





Mattheüs 2:1-12

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Ju dea, in de dagen van kon ing 
Hero des, zie, w ijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zei den: Waar 
is de Kon ing van de Joden die geboren is? Want w ij hebben Z ijn ster in het 
oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen kon ing Hero des dit 
hoorde, raakte h ij in verwarr ing en heel Jeruzalem met hem. En nadat h ij alle 
overpr iesters en schr iftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, w il-
de h ij van hen weten waar de Chr istus geboren zou worden. Z ij zei den tegen 
hem: In Bethlehem, in Ju dea, want zo staat het geschreven door de profeet: 
En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist n iet de minste onder de vor -
sten van Juda, want uit u zal de Lei dsman voortkomen Die Mijn volk Israël 
weiden zal. Toen r iep Hero des de w ijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun 
nauwkeur ig naar de t ijd dat de ster verschenen was; en h ij stuurde hen naar 
Bethlehem en zei : Ga erheen en doe nauwkeur ig onderzoek naar dat Kin d, en 
als u Het gevonden hebt, ber icht het mij, zo dat ik ook kom om Het te aan-
bidden. En nadat zij de kon ing aangehoord hadden, g ingen zij op weg. En zie, 
de ster die zij in het oosten gezien hadden, g ing hun voor, totdat h ij boven 
de plaats kwam te staan waar het Kin d was. Toen zij de ster zagen, verheug-
den zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden 
zij het Kin d met Mar ia, Z ijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Z ij 
openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: gou d en w ierook en 
mir re. En nadat zij door een aanw ijzing van God in een droom gewaarschuwd 
waren om n iet terug te keren naar Hero des, keerden zij langs een andere weg 

terug naar hun land.
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