
      

 

Week 51 

 
Bouwsteen: De engelen zingen 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

 Het verhaal Geboorte van Jezus 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: De engelen. 
 
 
 
 

 
ELEMENT 

Engelen brengen een goede boodschap aan de herders. 

 
INTRODUCTIE:  

Soms als God iets wil zeggen aan mensen, stuurt hij een boodschapper. In de Bijbelverhalen horen engelen bij God. 

Het zijn bijzondere verschijningen. Maar niet alleen Christenen kennen engelen, maar ook Joden en Moslims en 

sommigen zelfs bij naam, zoals de engel Gabriël die bij Maria komt om te zeggen dat ze een zoon zal krijgen. In dit 

verhaal komt er een hele groep die samen een ‘lofzang’ voor God zingt: God zij dank. Eer aan God. Met andere 

woorden wat nu gebeurt is niet dankzij mensenwerk. God is hier actief ten behoeve van ons mensen. 

 
HET VERHAAL ‘DE GEBOORTE VAN JEZUS ’  

Lucas Hoofdstuk 2: 1-21 

 

 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal de Geboorte van Jezus 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Foto voorbeeld engel 

 

Zelf toevoegen: 

 Knijpers, glitters, lijm. 

 Papieren onderzetters. 

 Papier en stift. 

 

Jezus wordt geboren 

 

De engelen zingen 



 

 

 

 

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: 

 Waar schrokken de herders zo van? 

 Wat kwam de engel vertellen? 

 Wat zongen de engelen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Zing jij ook liedjes als je iets te vieren hebt of ergens bij over bent? Waarom?  

 Heb jij weleens goed nieuws gekregen? 

 Wat was dat dan? 

 Wie vertelde je dat goede nieuws? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Veel mensen geloven in engelen. Wat geloof jij? 

 Zou je een engel kunnen zien? Hoe zou een engel er dan uitzien? 

 Soms zeggen we tegen iemand: Je bent een engel. Wat doen ze dan? 

 

 

 

 

 

 

OP VERHAAL KOMEN  ‘ENGELEN’  

 

Geef iedere leerling een of meerdere knijpers en de opdracht: 

 

 Breng lijm aan op de voorkant van de knijper.  

 Verdeel de lijm over het gehele oppervlakte. 

 Druk de knijper met de lijmkant in de glitters (die op een bordje liggen) en laat deze drogen.  

 Knip een rondje uit (diameter van 2-3 cm) en maak er een vrolijk of zingend gezicht op met stift.  

 Maak met een ijzerdraad een aureool. 

Draai een papieren onderzetter in het midden een slag of twee om. 

 Zodra de knijper droog is, laat je de knijper in het midden van de papieren onderzetter happen.  

 
De kinderen kunnen er een aantal maken voor in de boom bij de viering.   


