
      

 

Week 50 

 
Bouwsteen: Zie je dat? 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten; Kunst kijken 

 

 Het verhaal over Maria en de engel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Zie je dat? 
 
 

 
 

ELEMENT 

Maria krijgt bezoek van een engel die haar vertelt dat ze een kind ter wereld zal brengen, dat de Zoon van God zal 

worden genoemd.  

 
INTRODUCTIE  

De engel komt Maria een boodschap brengen. In de traditie heet deze gebeurtenis ‘Annunciatie’. Je zou ook kunnen 

zeggen de ‘aankondiging’. Er zijn veel schilderijen gemaakt over deze scene in het verhaal. Ze hebben vaak de titel 

‘Annunciatie’. Zo ook het schilderij in deze bouwsteen. 

Maria schrikt op door de komst van de engel. Op sommige schilderijen staat Maria zelfs in een licht afwerende 

houding afgebeeld. Het zal je gebeuren dat er een engel staat en dan ook nog met zo’n bericht. Maria laat het even 

op haar inwerken en sputtert nog wat tegen. Hoe kan dat nou? Maar voor God is niets onmogelijk, zegt de engel. 

We maken het nog steeds mee: soms gebeuren er dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. We zeggen nog 

steeds: het is een wonder. Dat voelen we zo. Voor vele mensen in onze wereld heeft God daar dan de hand in. 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Maria en de engel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

  

 

 

Maria en de engel 

 

Zie je dat? 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

Toon de afbeelding op het digibord ‘De annunciatie’ van Juan de Flandes.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/The_Annunciation_E11221.jpg 
 

Dit is een schilderij uit het begin van de zestiende eeuw. Laat de kinderen een minuut of twee in stilte kijken. Laat 

ze vervolgens vertellen wat ze hebben gezien. Stimuleer de kinderen om heel concreet te benoemen wat ze zien, 

zonder daarbij meteen te gaan interpreteren. Als kinderen bijvoorbeeld zeggen dat ze een engel zien, vraag ze dan 

heel precies te beschrijven hoe de figuur waarop ze doelen eruitziet. Vraag steeds: ‘Wat zie je nog meer?’ Neem 

hiervoor ruim te tijd. Door precies te benoemen wat er te zien is, zullen de kinderen steeds meer details gaan 

ontdekken. Vraag aan het eind waar het schilderij volgens de kinderen over gaat. Welk verhaal zou erbij passen?  

 

Lees daarna het verhaal voor.  
 
HET VERHAAL ‘MARIA EN DE ENGEL’  

Lucas Hoofdstuk 1: 26-35 

 

 
 
 
 
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 voor ongewoons gebeurt er in het verhaal? 

 Waarom schrikt Maria? 

 Waarom vindt ze het moeilijk te geloven dat ze zwanger wordt? 

 Wat voor ongewoons vertelt de engel Gabriël over het kind dat geboren gaat worden?  

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens iets heel ongewoons meegemaakt? 

 Heb jij wel eens iets gehoord dat je moeilijk kon geloven?  

 Hoe reageer je dan? 

 Wat vind je van de reactie van Maria? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 De meeste mensen hebben nog nooit een engel gezien. Zouden er engelen kunnen bestaan, denk je?  

 Geloof je dat ‘alles mogelijk’ is? 

 
 

OP VERHAAL KOMEN  ‘ZIE JE DAT?’  

 

 Kijk samen nog eens naar de afbeelding ‘De annunciatie’ van Juan de Flandes.  

 Vertel dat dit schilderij hoort bij het verhaal dat ze net hebben gehoord.  

 Kom nog eens terug op wat de kinderen eerder hadden opgemerkt over het schilderij. Klopt dat met het 

verhaal?  

 Vraag of ze nu anders naar het schilderij kijken nu ze het verhaal kennen? 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/The_Annunciation_E11221.jpg


 

 

 

 

 Zien de kinderen nu aanwijzingen in het schilderij dat het gaat over een boodschap van God?  

 

 

Info voor de docent over de symbolen in het schilderij 

Vertel het je leerlingen in je eigen woorden. 

 

 De vleugels en het witte gewaad van de linker figuur wijzen erop dat het om een engel gaat.  

 De duif staat in de katholieke traditie symbool voor de Heilige Geest. Katholieke mensen dat God op drie 

manieren met mensen in verbinding/contact staat.  

1) God de Vader 

2) God de Zoon en dat is Jezus 

3) God de Heilige Geest. Deze Geest is altijd in en om ons. Mensen kunnen daar kracht en wijsheid 

aan vragen. 

 Dat de duif boven het hoofd van Maria is, betekent dat de Heilige Geest bij haar is.  

 Het boek dat Maria leest is de Bijbel: het boek van God. Het laat zien dat Maria gelooft in God en goed wil 

leven. 

 De engel wijst omhoog: naar de hemel waar God en de engelen wonen. 

 De engel draagt een staf. Die staat symbool voor de macht die de engel Gabriël van God heeft gekregen. Je 

kunt het vergelijken met een scepter van een koning. 

 


