
      

 

Week 50 

 
Bouwsteen: En daar staat een engel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Maria en de engel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Een elfje schrijven 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Maria krijgt bezoek van een engel, van Gabriel. Hij brengt haar een bijzondere boodschap. 

 
INTRODUCTIE  

Het zal je maar gebeuren; een engel zien. En de engel geeft je een boodschap door. In onze tijd in ons land is het 

voor sommigen niet meer zo vreemd om hierover te praten. Maar een verschijning in verband te brengen met God 

en de katholieke kerk, dat wordt het vaak toch als vreemd ervaren. Met wie kun je dat delen. En dan ook nog eens 

de boodschap die Maria kreeg. Wie zou haar geloven….Wat moest ze aan Jozef zeggen. Ze gaat naar haar nicht 

Elisabeth. Ze zijn allebei in verwachting in een situatie waarin het eigenlijk niet kan. Maar wel zo is. Gods wegen 

zijn ondoorgrondelijk. 

Nazareth is een bestaande stad. Op de foto zie je hoe Nazareth er tegenwoordig uitziet. De kerk is gebouwd op de 

plaats waar volgens de traditie Maria de engel zag.  

Op de landkaart zie je welke weg Maria heeft afgelegd naar haar nicht Elisabeth. De afstand is ongeveer 150 km.  

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Maria en de engel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Landkaart de reis van Maria 

 Foto Nazareth 

 

Zelf toevoegen: 

 Papier en potlood of pen 

 

 
 

 

Maria in verwachting 

 

En daar staat een engel 



 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL OVER MARIA IN VERWACHTING  

naar Lucas 1 26-39 

Vertel het verhaal 

 

Laat het liedje horen; https://youtu.be/8ZLjKehbFhk 

 
 
 
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: 

 Maria was in haar huis aan het werk. Wat gebeurde er? 

 Hoe reageerde Maria daarop? 

 

Ervaringsvragen: 

 Stel dat jij Maria was. Hoe zou het zijn als er ineens een engel bij je op bezoek komt? 

 Hoe zou jij reageren? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Zouden mensen tegenwoordig nog steeds engelen kunnen tegenkomen? 

 Deze engel heeft een naam. Maakt dat deze engel anders dan engelen zonder naam? 

 Maria zegt uiteindelijk ja op wat God van haar vraagt. Wat vind je daarvan? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : MARIA EN DE ENGEL  
 

Activiteit Elfje maken 

 

 De leerlingen maken een elfje over Maria en de engel.  

 Begin met het woord Maria.  

 Dan volgen twee woorden die met Maria te maken hebben.  

 Dan drie, dan vier, en  

 eindig met een woord dat met Maria te maken heeft.  

 Let erop dat niet steeds dezelfde woorden gebruikt worden.  

 De elfjes mogen aan elkaar worden voorgelezen.  

 

 

https://youtu.be/8ZLjKehbFhk

