
      

 

Week 50 

 

Bouwsteen: Mijn boodschap 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Maria en de engel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen:  

 

 

 
 
ELEMENT 

De engel geeft een boodschap van God door aan Maria 

 
INTRODUCTIE  

Maria schrikt wanneer ze de engel in haar huis ziet. Gabriël zegt: Vrees niet, ik kom je iets moois vertellen. Ik breng 

je een blijde boodschap. Als iemand je iets komt vertellen, wordt je vaak onzeker. Wat komt er op je af, vrolijkheid 

of verdriet.  

De toon waarop iemand iets zegt kan veel verschil maken. Je kunt dezelfde boodschap op veel verschillende 

manieren brengen. Maar wat zeker ook belangrijk is, is de feitelijke informatie. Die moet wel juist zijn..

 
 
HET VERHAAL OVER MARIA EN DE ENGEL 

Lucas hoofdstuk 1 26-38 

Vertel het verhaal 

 
 
 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Maria en de engel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Kaartjes met afbeeldingen 

 

Maria en de engel 

 

Mijn boodschap 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

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

 

Tip bij het gesprek 

Het gaat bij de kern van dit verhaal om de toon die gebruikt wordt om een boodschap te brengen.  

Met emotie: boos/bang/blij/bedroefd 

Zonder emotie: heel feitelijk 

 

Verhelderingsvragen: 

 Wie brengt er een boodschap in het verhaal? 

 Wat is de boodschap? 

 Wat is er bijzonder aan deze gebeurtenis? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens een boodschap doorgegeven? 

 Hoe heb je dat gedaan? 

 Welke manieren zijn hier nog meer voor? 

 Welke manier vind jij prettig om naar een boodschap te luisteren? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat zijn de prettige manieren om een boodschap te brengen? 

 Welke boodschappen zijn fijn om te horen? 

 Hoe kun je een nare boodschap het best vertellen?  

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN : MIJN BOODSCHAP  
 

De leerlingen spelen een doorgeefspel, waarbij ze een boodschap goed moeten doorgeven aan de ander. Let hierbij 

op de manier van vertellen.  

 

Tip bij de uitvoering 

Als fluisteren lastig is bij het vertellen van een zin of kort verhaal, dan kun je de eerste boodschap ook doorgeven op 

de gang aan de leerling, waarna die leerling zijn/haar verhaal vertelt aan een andere leerling op de gang. Deze 

leerling vertelt zijn/haar verhaal vervolgens in de kring aan de rest van de kinderen.  

De eerste twee leerlingen die op de gang zijn geweest, controleren of het klopt.  

 

Opstart 

Laat de leerlingen in tweetallen een boodschap brengen (bijv. welke dag het is vandaag, of wat jullie straks gaan 

doen) mét de verschillende emoties en één zonder emotie. Doe dit voor, laat één van de leerlingen dit nadoen in het 

tweetal. De ander kijkt en luistert.  

 
Activiteit (klassikaal) 
De leerlingen zitten in de kring. Eén leerling komt naar voren en trekt een kaartje met een afbeelding. Deze loopt 

naar een andere leerling toe en fluistert het woord in zijn of haar oor.  



 

 

 

 

Deze leerling loopt vervolgens naar een andere leerling en fluistert bij deze leerling het woord dat hij of zij gehoord 

heeft in het oor van de leerling.  

Deze laatste leerling komt naar voren en benoemt het woord. We controleren het met het kaartje met de afbeelding.  

 

Speel het spel met een zin i.p.v. een woord. 

Speel het spel met een kort verhaal i.p.v. een zin.  

 

Eventueel extra activiteit (klassikaal) 

Besteed deze week extra aandacht aan het brengen van ‘boodschappen’ naar andere klassen.  

Geef de leerlingen in tweetallen een opdracht die ze in een andere klas moeten uitvoeren, zoals iets ophalen, of iets 

vragen. 

 Zo leren de leerlingen in de praktijk wat er belangrijk is bij het brengen van een boodschap.  

 

Probeer tijdens de werklessen samen met de leerlingen te letten op de manier waarop er boodschappen aan elkaar 

vertelt worden.  

Koppel terug wat je ziet, en laat ze benoemen wat ze voelen. Hoe kan het prettiger? 

 


