
 
 

 

 

 

 

 

IN HET (GESCHILDERDE) 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.  

 

 

Over Kunst kijken 

Schilderijen zijn soms net verhalen met geheime boodschappen en betekenissen. Om die geheime 

boodschappen te kunnen begrijpen moet je die wel zelf ontraadselen. Dat is leuk om te doen, maar ook 

wel moeilijk. Schilderijen geven nooit antwoord, schilderijen stellen vragen. En jij moet zelf die 

antwoorden zoeken… 

 

 

Ter informatie voor de leerkracht, toelichting bij het schilderij: 

 Onderin begroet Maria de engel die haar het grote nieuws komt brengen: ze krijgt een zoon.  

 Tussen hen in is een braambos te zien. Het braambos brandt. In een verhaal in het begin van 

de bijbel staat dat Mozes God hoorde roepen vanuit een braambosje dat wel brandde maar niet 

verbrandde. God liet zich ‘zien en horen’.  

 Op de grond ligt een sluier voor gebruik in de tempel. Volgens een Armeens verhaal was Maria 

die op dat moment aan het naaien. 

 Bovenin speelt een groep engelen muziek. 

 De witte duif in het midden van het schilderij staat symbolisch voor de heilige Geest, de Geest 

van God. De Geest van God komt over Maria en maakt haar zwanger staat er geschreven.    

 El Greco schilderde dit doek in het jaar 1600 als middenpaneel van een altaarstuk voor de kerk 

van de abdij Vrouwe Maria van Aragon in Madrid.  

 
Kijk samen met de kinderen naar het schilderij van El Greco van de Annunciatie. Geef de informatie 

die hierboven staat pas aan het eind als dat nodig is. Als het allemaal open blijft waarom iets is 

geschilderd, kunnen de leerlingen zelf iets bedenken. Dat is de bedoeling van kunst kijken. Wat zie je. 
 

 

Verhelderingsvragen: 

 Bekijk het schilderij. Wat zie je allemaal?  

 Is er iets dat je opvalt? 

 Kijk naar de vrouw links. Hoe kijkt ze? Wat zou ze denken? Hoe zou ze zich voelen?  

 Kijk nu naar de engel. Hoe kijkt de engel? Wat zouden de gekruiste armen kunnen betekenen? 

Waarom denk je dat? 



 
 

 Kijk naar de figuren bovenaan tussen de wolken. Wat zouden dat voor figuren zijn? Wat zijn ze 

aan het doen?  

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsvragen: 

 Waar moet je aan denken als je naar het schilderij kijkt?  

 Wat voor gevoel krijg je erbij?  Wat maakt dat je dit gevoel krijgt? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat voor verhaal zou hierbij horen, denk je? 

 Waarom denk je dat? Waar zie je dat aan? 


