
      

 

Week 50 

 

Bouwsteen: Mijn naam 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie, 

Contingentie en Traditie  
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Maria en de engel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Mijn naam 

 

 

 
 
ELEMENT 

De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een zoon zal krijgen. De engel zegt ook dat ze hem Jezus zullen gaan noemen.  

 
INTRODUCTIE  

De zoon van Maria heeft al een naam voordat hij is geboren. Hij heeft Jezus en dat is niet zomaar. Namen hebben 

een betekenis. Ouders kiezen de naam niet zomaar. De betekenis spreekt hen aan. Ze geven de naam in de 

verwachting of de hoop dat hun kind iets van deze naam waar mag maken. Jezus betekent redder, verlosser. God 

kent ons al voor onze geboorte, geloven de Christenen. Logisch dus dat de boodschapper van God, de engel, deze 

naam doorgeeft aan Maria.   

 
 
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: 

 De betekenis van namen van jouw leerlingen 

Betekenisnamen.nl 

 Gekleurd of wit karton 

 Allerlei knutselmateriaal 

 Lijm en scharen 

 

 

Maria en de engel 

 

Mijn naam 



 

 

 

 

 
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.  

 

Verhelderingsvragen: 

 Welke naam krijgt de baby in het verhaal? 

 Wie heeft hem deze naam gegeven? 

 Waarom heeft hij deze naam gekregen, denk je? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie heeft jou je naam gegeven?  

 Weet je waarom je zo heet? Ben je vernoemd naar iemand?  

 Heb je nog extra namen (doopnamen)? 

 Weet je wat je naam betekent? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Klopt je naam ook bij wie je bent?  

 Wat herken je van jezelf? 

 Klopt de naam van Jezus ook bij hem? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : MIJN NAAM 
 

De leerlingen knutselen een naambordje met hun eigen naam. Dit doen ze op een manier die past bij hun naam-

betekenis.   

 

Tip bij de uitvoering 

Help de leerlingen om hun betekenis te verwerken in hun naambordje.  

Álle leerlingen maken op deze manier een uniek naambordje dat past bij wie ze zijn.  

 

Activiteit (individueel) 

Tijdens de werkles kunnen de leerlingen bezig met hun naambordje. Ze maken de letters van hun naam erop in het 

groot. Deze versieren ze met de keuze uit verschillende knutselmaterialen.  

 

Eventueel extra activiteit (klassikaal) 

Laat de leerlingen hun naambordje tonen in de kring aan de andere kinderen. Laat ze erbij vertellen wat hun naam 

betekent en hoe ze dit hebben laten zien in op hun bordje.  

 Waar ga jij je naambordje neerzetten of hangen?  

 


