
      

 

Week 50 

 
Bouwsteen: Maria’s droom 

 

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: Maria’s droom  
 

 
ELEMENT 

De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een heel bijzondere zoon zal krijgen. Hij zal voor eeuwig koning zijn en Zoon 

van God genoemd worden.  

 
Introductie 

De boodschap van Gabriël aan Maria kondigt de komst van Jezus aan. Dit is een blijde boodschap want hiermee 

wordt ook een nieuwe tijd aangekondigd. Er is weer een nieuwe kans op een ander soort Rijk, een Rijk van vrede. 

Het Koninkrijk van God. Een wereld waarin het Kwaad geen plaats meer heeft. Jezus is leraar en vertelt mensen 

hoe zij moeten leven om deze nieuwe tijd ook echt te laten gebeuren. Bij zijn sterven neemt hij alle schuld, alles wat 

mensen aan kwaad hebben gedaan op zich. Als een soort zondebok ondergaat hij de straf, de dood aan het kruis. 

Daarmee is boete gedaan voor alle fouten en kunnen de mensen opnieuw beginnen. Dat is waarom er ook een 

nieuwe jaartelling kwam.  

 
HET VERHAAL ‘MARIA EN DE ENGEL’  

Lucas Hoofdstuk 1: 26-35 

 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Maria en de engel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Tijdschriften 

 Scharen 

 Vellen papier 

 

 

 

Maria en de engel 

 

Maria’s droom 



 

 

 

 

 
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: 

 Wat komt de engel Gabriël bij Maria doen? 

 Waarvoor heeft God Maria uitgekozen? 

 Waarom zal Jezus anders zijn dan alle andere kinderen die worden geboren? 

 
Ervaringsvragen: 

 Maria gelooft engel Gabriël, ook al begrijpt ze niet helemaal wat hij zegt. Hoor jij ook wel eens een vreemd 

verhaal dat je toch gelooft? 

 Ben jij wel eens uitgekozen voor een speciale opdracht? 

 In welk boek staat dit verhaal?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 De boodschap van Gabriël wordt wel eens de ‘blije boodschap’ genoemd. Wat vind jij daarvan ? 

 Zou Maria blij geworden zijn van de boodschap? Waarom wel/niet? 

 De engel spreekt over een Rijk van Vrede, een Rijk waarin het kwaad niet meer bestaat. Denk je dat zo’n 

Rijk mogelijk is? 

 Hoe zou het kunnen bestaan, dat Rijk van Vrede? 

 Wat moeten mensen doen? 

 
 

OP VERHAAL KOMEN  ’MARIA’S DROOM’  

 

Elk kind is een belofte voor de toekomst. Moeders dromen hoe bijzonder hun kind zal zijn en hoe hij of zij de 

wereld mooier kan maken.  

Maria heeft vast ook gedroomd over haar zoon en over wat de engel heeft gezegd; Haar zoon zou koning van de 

vrede worden genoemd. Hoe zou dat zijn? Een rijk vol vrede, een wereld van vrede?  

 

 Geef de kinderen de opdracht om een collage te maken van Maria’s droom.  

 Laat de kinderen hiervoor plaatjes knippen uit tijdschriften die laten zien hoe mooi de wereld kan zijn als 

wij allemaal het goede doen. 


