
      

 

Week 51 

 
Bouwsteen: Iedereen mag het weten 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

 Het verhaal Geboorte van Jezus 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Iedereen mag het weten 
 
 
 
 

 
ELEMENT 

Jezus wordt geboren ergens in een stal. De engelen komen het vertellen.   

 

INTRODUCTIE:  

In onze tijd zijn er veel manieren om ‘de wereld’ te laten weten dat een baby is geboren. Sommigen zetten het op 

facebook, op instagram of sturen een geboortekaartje via de post. Mensen kiezen hun eigen manier. Dat geldt ook 

voor teksten en afbeeldingen of foto’s. Ieder kind is uniek. Ieder kind draagt een belofte voor de toekomst. Ieder 

kind kan verschil maken in deze wereld. Dat gold volgens het verhaal in het bijzonder voor dit kind. Zijn geboorte 

werd aangekondigd door engelen, boodschappers van God. En het was niet niks wat ze kwamen vertellen: ‘Dit is de 

Redder van de mensen. God zij dank’.  

 
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 

 

Zelf toevoegen: 

 Vierkant papier 

 Stiften 

 Voorbeelden van geboortekaartjes. 

 NB Vraag leerlingen hun eigen geboortekaartje 

mee te nemen  

 

Jezus wordt geboren 

 

Iedereen mag het weten 



 

 

 

 

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 lange reis gingen Maria en Jozef maken? 

 Er was geen plek om te slapen in Bethlehem, waar hebben ze dan gelogeerd?  

 Hoe wisten de herders dat het kindje Jezus geboren  

 was? 

 Wat vertelden de engelen over de baby van Maria? 

 
Ervaringsvragen: 

 Hoe hoorden de mensen dat jij was geboren?  

 Heb jij een jonger broertje of zusje? Weet je nog wie het aan je vertelde dat hij/zij geboren was? 

 Aan wie vertelde jij het ‘t eerst? Wat zei je? 

 Hoe voelde jij je toen je je broertje/zusje voor het eerst zag? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat is er bijzonder aan de geboorte van baby’s? 

 Wat was er zo bijzonder aan Jezus? 

 Over de hele wereld vieren mensen nog steeds dat Jezus geboren is. Hoe komt dat, denk je? 

 

OP VERHAAL KOMEN  ’IEDEREEN MAG HET WETEN ’  

 

Tip bij uitvoering 

Zorg voor een veilige omgeving waarin geen grappige of plaagopmerkingen worden gemaakt. Er zijn misschien 

ouders die geen geboortekaartje hebben bewaard of geen hebben gestuurd. Zorg voor veiligheid bij dit soort 

situaties. 

Misschien zijn er leerlingen uit verschillende culturen in je klas. Geef ruimte aan de verschillende verhalen en 

stimuleer de leerlingen te genieten van elkaars verhalen. 

 
Vooraf: 

 Vraag de leerlingen hun eigen geboortekaartje mee te nemen. 

 Misschien kunnen ze hun ouders ook vragen te vertellen aan wie zij het ‘t eerst vertelden dat hun kind 

geboren was. En wat ze vertelden over hun kind. 

 

Klassikaal 

 Bekijk de geboortekaartjes die meegenomen zijn door de kinderen of een eigen meegenomen selectie. 

 Vergelijk de kaartjes: overeenkomsten en verschillen. 

 

Individueel:  

 Vertel de leerlingen dat ze zelf een geboortekaartje mogen gaan maken voor de baby uit het verhaal.  

 Ze maken een tekst en tekenen minstens een afbeelding. 

 Laat de kinderen rustig aan het werk gaan. Misschien met wat zachte kerstmuziek op de achtergrond.  

 

Klassikaal: Bekijk de kaartjes aan het einde van de les samen. 


