
      

 

Week 50 

 
Bouwsteen: Annunciatie 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie en 

contingentie 
 

 
 

 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten; Kijken naar het schilderij Annunciatie van 

El Greco 

 

 Het verhaal over Maria en de engel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Maak het verhaal af… 

 
 
ELEMENT 

Maria krijgt bezoek van een engel, van Gabriel.  

 
INTRODUCTIE  

Het verhaal van de aankondiging van Jezus’ geboorte is één van de meest uitgebeelde verhalen uit de bijbel. Met 

deze wonderlijke gebeurtenis begint het verhaal van Jezus dat uiteindelijk vorm zal krijgen in het Christendom. Een 

jonge vrouw uit een onbeduidend dorpje: Nazareth in Galilea, krijgt bezoek van de engel Gabriel. Hij zegt haar dat 

ze een zoon zal krijgen de zoon van de Allerhoogste, van God genoemd zal worden. Hij kondigt het aan. In het 

Latijn, de taal uit de tijd van het Romeinse rijk en die in de katholieke kerk nog steeds wereldwijd wordt gebruikt, is 

het woord voor aankondiging ‘Annunciatie’. In de kunst hebben veel schilders en beeldhouwers een Annunciatie 

gemaakt, het beeld van Maria en de engel. Zo ook El Greco in 1600. Dat is het schilderij dat we in deze bouwsteen 

centraal stellen. 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Maria en de engel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Schilderij Annunciate van El Greco 

 

Zelf toevoegen: 

  

 

 
 

 

Maria in verwachting 

 

Annunciatie 



 

 

 

 

OPSTARTEN ANNUNCIATI E EL GRECO  

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 di e 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. 
 

 
 
 
IN HET GESCHILDERDE VERHA AL 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.  

 

Tip bij het gesprek 
Laat het verhaal zelf nog achterwege. Laat de leerlingen eerst zelf vrij associëren. Ze kennen het verhaal 
misschien helemaal niet. Ze kunnen alleen maar kijken en hun eigen verwondering en verbeelding de vrije 
hand geven. Laat het gebeuren en vul het niet in. 

 

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? 
 

 
OP VERHAAL KOMEN : HET VERHAAL OVER M ARIA IN VERWACHTING  

naar Lucas 1 26-39 

 

Stap 1 

Vertel het verhaal voor de helft tot en met de zin:  

Maria kan het nog steeds niet goed begrijpen, maar ze zegt: “Ik doe graag wat God wil”.  

 

Stap2 

Laat de kinderen in groepjes nadenken over de volgende vraag: 

Wat zal er gaan gebeuren, denk je? Hoe loopt het verhaal verder? 

 

Stap 3 

Als ieder groepjes iets bedacht heeft, geef je ze de opdracht om dit uit te spelen. 

 Ze mogen dit even voorbereiden en laat ze dit dan groepje voor groepje voor de klas uitspelen.  

 

Stap 4 

Bespreek kort na: welk vervolg vonden de kinderen het beste? Waarom? Welke zou het meest waarschijnlijke zijn? 

 

Stap 5 

Sluit de les af door het voorlezen van de rest van het verhaal.  

 


