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Poppenspel ‘De Vredekoning’ 
 
Hieronder vind je het 'script' van het poppenspel 'de Vredekoning' geschreven door 
Eva Hovers.  
 
De blauwe schuingedrukte tekst kun je zingen.  
Het lied komt van de cd 'Ga je mee op zoek'. 
 
Benodigdheden:      
 

- pop Herodes 
- pop Bediende 
- pop Wijze 1 
- pop Wijze 2 
- pop Wijze 3 
- pop Architofell 
- een bel 

 
 
Script: 
 
 
Herodes:  Hijgt: 363, 364, 365, 366… WAT een klim naar het dak van mijn PRACHTIGE 

paleis. Maar het is de klim waard!! WAT een geweldig uitzicht over MIJN stad 
Jeruzalem. Haha, keizer Augustus, mijn vriend uit Rome, heeft MIJ koning 
gemaakt!! En nu ben IK de baas; miljoenen mensen buigen voor MIJ; keizer 
Augustus heeft ze allemaal laten tellen! En MIJN paleis is het prachtigste van 
het hele Romeinse rijk! 100 zalen van goud en zilver, wonderschone tuinen 
met fonteinen in de vijvers, voorraadkasten vol met het lekkerste eten, 
wijnkelders vol met…  
 

(klinkt een bel)  
 
Huh? Ja, wat is er?... 
 

Bediende:  Koning Herodes, bezoek van een wijze man uit het Oosten! 
 
Herodes:  Wijze man?? Laat hem naar boven komen! 
 
Wijze 1:  Hijgt: 363, 364, 365, 366… Dag Koning Herodes, mag ik mij voorstellen? Ik 

ben Kim Yong Bling Bling, sterrenkundige van beroep; ik kom van ver… dagen 
en nachten lang ben ik met mijn kameel onderweg geweest vanuit Korea… op 
zoek naar de Vredekoning. Ohh Koning Herodes, de situatie is verschrikkelijk 
in mijn land… een wrede dictator is aan de macht. De mensen zijn arm, maar 
hij is steenrijk. De Koreanen moeten al het geld wat ze verdienen aan HEM 
geven. Hij heeft zelfs een gouden wc.!!! 

 
Herodes:  Hmm, interessant, gaat u verder… 
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Wijze 1: En wat nog het ergste is: hij heeft een gouden beeld van zichzelf laten maken, 
zo groot als een huis… en alle mensen moeten voor dat beeld buigen. Doen 
ze dat niet? Dan krijgen ze een verschrikkelijke straf; ze worden geschopt, 
geslagen en worden opgesloten in een werkkamp. Wij hebben vrede nodig!! 
Wij willen een Vredekoning!! Volgens mijn sterrenkundige geschriften betekent 
die grote ster aan de hemel dat er een Vredekoning is geboren…?!  

 
Dus Koning Herodes, ik maakte een reis. Ik zoek hier een kindje, hier in uw 
paleis. Ik zoek naar een koning, ik zag daar zijn ster. Ik wil Hem gaan eren, 
daarom kom ik van heel ver…. 

 
Herodes: Een kindje? Een koning?! Er is er maar 1 en dat is HERODES, dat weet 

iedereen!!! 
 

Weet u wat? Blijft u maar even in mijn paleis; mijn dienstknecht zal u naar mijn 
gastenverblijf brengen. En als ik erachter kom waar die nieuwe koning is, laat 
ik u roepen… 
 

Wijze 1:  Zeker koning Herodes, dank u koning Herodes… (gaat af) 
 
Herodes:  Grrrr… Welke koning wil mij, de ALMACHTIGE koning Herodes, van de troon 

stoten?! Ik MOET het weten… 
 
(klinkt een bel)  
 

He, wie is daar?? 
 

Bediende:  Koning Herodes, bezoek van een wijze man uit het Oosten! 
Herodes:  WEER een wijze man?? Hmm… laat hem boven komen! 
 
Wijze 2:  Hijgt: 363, 364, 365, 366… Merhaba, Koning Herodes… Ik ben Sjeik Ali Bling 

Bling, sterrenkundige uit Arabie. Dwars door de woestijn ben ik naar 
Jeruzalem gereisd met mijn kamelen. In mijn land is de situatie verschrikkelijk. 
De ene na de andere aanslag wordt er gepleegd Het gaat van BOEM, BOEM, 
BOEM!!! Terroristen hebben ‘t gemunt op de oliebronnen. Het draait allemaal 
om geld, koning Herodes…  

 
De ene oliesjeik wil nog rijker zijn dan de andere. Ze staan elkaar naar ‘t 
leven, ons land is niet meer veilig; wij willen vrede!! En nu is die bijzondere 
ster aan de hemel verschenen. Volgens mijn boeken en geschriften moet er 
een Vredekoning geboren zijn?!  
 
Dus Koning Herodes, ik maakte een reis. Ik zoek hier een kindje, hier in uw 
paleis. Ik zoek naar een koning, ik zag daar zijn ster. Ik wil Hem gaan eren, 
daarom kom ik van heel ver…. 

 
Herodes: Een kindje? Een koning?! Er is er maar 1 en dat is HERODES, dat weet 

iedereen!!! 
 
Wijze 2:  Nee, koning Herodes, dat Kind is nog klein, maar straks zal het zeker de 

machtigste zijn. Ik heb daar Zijn ster aan de hemel gezien; die ster was zo 
anders en zo helder bovendien… 
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Herodes: Wat hoor ik? Een koning? Nog groter dan IK? Mijn hart bonst van binnen, ik 
schrik en ik schrik. Ik weet van geen kindje; dit is een abuis. De enige koning 
ben ik hier in huis!! 

 
Weet u wat? Blijft u ook maar even in mijn paleis; mijn dienstknecht zal u naar 
het gastenverblijf brengen. En ALS ik er achter kom waar die nieuwe koning 
is… grrr… dan wil ik hem OOK eer bewijzen met prachtige cadeaus… Ik laat u 
roepen zodra ik meer weet… 
 

Wijze 2:  Zeker koning Herodes, dank u koning Herodes… (gaat af) 
 
Herodes:  Grrr, ik MOET ‘t weten waar die verdraaide vredekoning is. Straks jaagt hij mij 

van de troon en neemt HIJ de macht over… Ik MOET en ZAL het weten…  
 
(klinkt een bel)  
 

Huh? Toch niet WEER een wijze die naar de vredekoning op zoek is he?! 
 

Bediende:  Jawel Koning Herodes, deze komt helemaal uit Afrika! 
 
Herodes:  Laat hem naar boven komen, en vlug! 
 
Wijze 3: Hijgt: 363, 364, 365, 366… Hallo koning Herodes, helemaal van beneden… 

(hijgt) ehh, ik bedoel: helemaal uit Afrika ben ik gekomen… Ik ben Anansi 
Bling Bling, per kameel, dwars door de Sahara. Zon, zand en nog eens 
zand… Wij hebben dringend hulp nodig, want de situatie loopt uit de hand, 
koning. De stammen voeren oorlog.  

 
Moet u weten koning… De ene stam is de stam van de Toetoe’s. De andere 
stam is de stam van de Foetsie’s. Als er een Toetoe een kip steelt van een 
Foetsie, steelt een Foetsie weer een varken van een Toetoe. Dan neemt de 
Toetoe wraak en steelt een koe… Ohhh… waar moet dat naar toe…? Dorpen 
staan in brand, kinderen moeten vluchten… Wij hebben vrede nodig in Afrika! 
 
En nu zag ik die ster, koning Herodes; hij wijst me naar Juda. Hier moet 
ergens de Vredekoning te vinden zijn…  
 
Dus Koning Herodes, ik maakte een reis. Ik zoek hier een kindje, hier in uw 
paleis. Ik zoek naar een koning, ik zag daar zijn ster. Ik wil Hem gaan eren, 
daarom kom ik van heel ver…. 

 
Herodes: Een kindje? Een koning?! Er is er maar 1 en dat is HERODES, dat weet 

iedereen!!! 
 
Wijze 3:  Nee, koning Herodes, dat Kind is nog klein, maar straks zal het zeker de 

machtigste zijn. Ik heb daar Zijn ster aan de hemel gezien; die ster was zo 
anders en zo helder bovendien… 

 
Herodes: Wat hoor ik? Een koning? Nog groter dan IK? Mijn hart bonst van binnen, ik 

schrik en ik schrik. Ik weet van geen kindje; dit is een abuis. De enige koning 
ben ik hier in huis!! 
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Wijze 3:  Maar koning Herodes, wie weet er dan raad? Is hier dan geen wijze die weet 
hoe het staat? Die ster aan de hemel is meer dan een ster. Waar is nu het 
kindje, daarom kom ik van heel ver…? 

 
Herodes:  Grrr… Hmmm, meneer Anansi Bling Bling, rust u even uit in mijn 

gastenverblijf… ik ga dit uitzoeken, tot op de bodem…  
 
Wijze 3:  Zeker koning Herodes, dank u koning Herodes… (gaat af) 
 
Herodes:  Laat mijn schriftgeleerde komen, ARCHITOFFEL!!! 
 
Architofell:  Ja Majesteit, heeft u raad nodig? 
 
Herodes:  Wat staat er in de geschriften, Architoffel? Wat hebben de profeten 

opgeschreven over een vredekoning? 
 
Architofell:  Meneer de Koning, Majesteit, de profeet Jesaja heeft geschreven over de 

Messias, de Verlosser, de Vredekoning en de profeet Micha heeft geschreven 
dat Hij in Bethlehem geboren wordt. 

 
Herodes:  BETLEHEM??!! Aha!! Laat de wijzen uit hun gastenverblijf halen!! Heren Bling 

Bling?! 
 
Wijze 1:  Ja Koning Herodes? 
 
Wijze 2:  Ja Koning Herodes? 
 
Wijze 3:  Ja Koning Herodes? 
 
Herodes:  Ik ben er achter gekomen dat de nieuwe vredekoning in Bethlehem geboren 

moet zijn. De Heilige Boeken van de profeet Micha liegen niet… Ik wil dat jullie 
uitvinden waar hij is en… als jullie hem een eerbetoon gebracht hebben, kom 
dan maar gauw aan mij vertellen waar hij is, zodat ik hem ook cadeaus kan 
geven… 

 
Wijze 1:  Goed koning Herodes. 
 
Wijze 2:  Gegroet! 
 
Wijze 3: Tot ziens! 
 
 
 
Lied:   Ga je mee op zoek... 
 
 
 


