
      

 

Serie B Thema 5 

 

Bouwsteen: Dankjewel Michael 

                  

Focus binnen de kennisbasis: Transcendentie/Traditie 

 

Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 38, 39, 54, 

56  

 
 

LESOPBOUW  

   

• Het verhaal over de Engel Michael 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Dankjewel Michael 

 

 

 
ELEMENT:  

Het feest van Sint Michael is een katholieke feestdag en wordt op 29 september gevierd.   

 
INTRODUCTIE:  

De katholieke feestdag van de engel Michael wordt op 29 september gevierd. De engel is heilig en wordt daarom 

ook Sint Michael genoemd. Michael is een aartsengel. Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een 

bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste 

aartsengelen zijn Michael, Gabriël, Rafael en Uriël. De namen eindigen op el. Dat is een verwijzing naar God. De 

naam Michael betekent ‘Wie is als God!’ Deze engelen staan aan de kant van God, het kwaad staat aan de kant van 

de duivel, de Satan. Michael strijdt met de negatieve, duivelse krachten, de ‘draken’. Daarom staat hij meestal 

afgebeeld met een zwaard en een draak.  

Het feest van de heilige Michael heeft ook te maken met de herfst. De natuur begint zich voor te bereiden op de 

winter. De planten zelf sterven maar in het zaad wordt het leven weer doorgegeven. In het volgende jaar kan de 

natuur weer tot leven komen en kan het leven doorgaan. In de winter worden de dagen korter. Er is meer donker 
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dan licht. Nare gedachten liggen op de loer. Onze innerlijke draken kunnen uit hun holen komen. Als je denkt aan 

de tijd die na het donker komt, waarin de natuur weer tot leven komt, kan dat helpen. 

De Almanak van de Wereldfeesten vertelt het zo:  

Men dankt Sint Michael voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. 

Speciaal op dit feest wordt het Michaelsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot innerlijke moed 

waarbij men gevaren zoals eenzaamheid bestrijden moet. En eenzaamheid is een van de verleidingen die in de 

winterperiode toe kunnen slaan. 

 
HET VERHAAL OVER DE ENGEL MICHAEL  

De vertelling is een volksverhaal dat is doorgegeven van generatie op generatie. Het is een variatie op het originele 

verhaal dat staat in de Bijbel in het boek Openbaringen Hoofdstuk 12:1-18. 

Als je de tijd hebt, leg beide verhalen eens naast elkaar met je groep.  

 
IN HET VERHAAL STAPPEN:  

 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel je vragen aan de groep. 

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord. 

• Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.  

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 

woorden en een beetje tussen de regels te kruipen. 

 

Verhelderingsvragen: 

• Wie is Michael? 

• Wat doet hij?  

• Wie maakten de draak? 

• Hoe ziet de draak eruit? 

• Waarom wilden de boze geesten naar de hemel? 

• Hoe verjoeg Michael de draak en de boze geesten? 

• Wat was zijn wapen? 

 

Vertel hier eventueel wat informatie over het feest van Sint Michael uit de ‘introductie’  

 

Ervaringsvragen 

• De feestdag van de engel Michael is ook een oogstfeest! Wat vier je bij een oogstfeest? 

• Ken je oogstfeesten in Nederland? 

• Wie werkt er wel eens in de tuin of heeft een moestuin? Wat zie je in deze tijd van het jaar?  

• Welke planten staan in de tuin? Zijn dat ook groenten of fruit? Bewaar je zelf het zaad van de planten?  

• Voel je je anders als de dagen korter worden? Als je in het donker naar school komt? Op welke manier?  

 

Levensbeschouwelijke vragen 

• Engelen zijn boodschappers van God. Wat betekent dat volgens jou? 

• Waar zou in onze tijd Michael tegen strijden?  

• Is het nodig dat we zo nu en dan stilstaan bij wat we krijgen van de natuur of vind je alles normaal?  

• Is het nodig om te strijden tegen nare gevoelens in jezelf? Waarom?  

 
 

OP VERHAAL KOMEN:  DANKJEWEL, MICHAEL 

 

 



 

 

 

 

Tip bij uitvoering: 

• Je kunt deze opdracht individueel op A4 of in tweetallen op A3 laten uitvoeren.  

• Het is het beste als de leerlingen een eenvoudige engel tekenen. Je kunt een voorbeeld op het bord tekenen.  

 

Stap 1 

Vraag een dag voordat je deze bouwsteen gaat doen, de leerlingen kleine blaadjes, besjes, takjes etc. te 

verzamelen in hun tuin of buiten en mee te nemen. 

 

Stap 2 

• Geef iedere leerling of ieder tweetal een vel papier 

• De leerlingen tekenen een eenvoudige engel met een zwaard. 

• De leerlingen verdelen de engel in kleine vakjes als bij een mozaïek. 

• Geef iedere leerling of tweetal zaadjes. 

• Daarbij leggen ze wat ze zelf hebben meegenomen. 

• De leerlingen ordenen de zaadjes in kleur/soort. 

• Ze plakken zaadjes (en wat ze hebben meegenomen) in de vakken.  

 

Stap 3 

Hang de Michael mozaïeken op als herfstversiering in de klas. 

 
 
 
 


