
      

 

Serie A Thema 14 

 

Bouwsteen: Boodschapper van God 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 38, 54, 56 

 
 

LESOPBOUW 

 

• Het verhaal over Maria en de engel 

 

• In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

• Op verhaal komen: Annunciatie 

 

 
 
 

 
ELEMENT  

Maria krijgt bezoek van een engel: een boodschapper van God.  

 
INTRODUCTIE 

Het verhaal van de engel Gabriel die bij Maria op bezoek komt heeft kunstenaars van alle tijden geïnspireerd.  

Het is het verhaal waarmee het verhaal over Jezus begint. Maria zegt ja tegen de boodschap van God, die de engel 

komt brengen. Ze is geen slachtoffer maar zegt: ‘Mij geschiede naar Uw woord’. Ze stemt in. In sommige delen van 

de wereld maar ook in sommige groepen Christenen wordt er verschillend naar Maria gekeken. Wij willen haar 

graag laten kennen als een sterke vrouw. Ook in de kunst wordt Maria verschillend weergegeven.   

Schilderijen over dit verhaal krijgen vaak de titel De Annunciatie, de aankondiging. Annunciatie is een Latijns 

woord. Latijn is de taal van het Romeinse Rijk en is de taal gebleven die in de Rooms (=Romeins)-katholieke kerk 

wordt gebruikt bij de viering. 

 

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

• Verhaal over Maria en de engel 

• Vertelplaat 

• Het schilderij Annunciatie 

• Werkblad Annunciatie 

• Werkblad Quiz 

 

Zelf toevoegen 

• Pen 

• Eventueel extra: papier en potloden/stiften 

 

Maria en de engel 

 

Boodschapper van God 



 

 

 

 

OPSTARTEN 

Start met het bekijken van het schilderij ‘Annunciatie’ van Fra Angelico. Bespreek vervolgens de vragen.  
 

Verhelderingsvragen: 

• Hoe houdt Maria haar armen op het schilderij? 

• Hoe ziet de engel Gabriel er op het schilderij uit? 

• Wat betekent de gouden krans om het hoofd van de engel? 

• Wat gebeurt er links op het schilderij?  

• Ken je het Bijbelverhaal dat hierbij hoort? 

 

 
 
 
HET VERHAAL ‘MARIA  EN DE ENGEL’  

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Evangelie van Lucas, Hoofdstuk 1: 26-35. 

 

Vertel het verhaal en bekijk de vertelplaat. 

 
 
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.  

 

Ervaringsvragen: 

• Heb je wel eens iets meegemaakt waar je van schrok omdat het eigenlijk niet kon. Wat gebeurde er?   

• Ben je wel eens in een museum geweest om schilderijen te bekijken? Welke museum en hoe vond je dat?  

• Vind je dat de schilder het verhaal goed heeft laten zien? Wat zou jij anders hebben gedaan?  

• Waarin verschilt de vertelplaat van het schilderij?  

 

Levensbeschouwelijke vragen 

• Geloof jij in het bestaan van engelen?  

• Welke eigenschappen horen bij engelen? 

• Jij bent een engel, dat zeggen mensen soms wel eens. Wat bedoelen ze dan? Wat heeft dat met een engel als 

in het verhaal te maken?  

• Waarom hebben engelen vleugels? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN ; DE ANNUNCIATIE 
 

Stap 1 

• Bekijk het schilderij en vertel de informatie op het werkblad Annunciatie. Geef zo nodig uitleg. 

• Zet het smartboard uit, zodat de afbeelding niet meer zichtbaar is. 

 

Stap 2 

• Deel het werkblad met de quiz uit en laat de leerlingen individueel of in tweetallen de ontbrekende woorden 

invullen.  

• Bespreek de quiz na. Wie heeft de meeste woorden goed ingevuld? 

 
Antwoorden van de quiz voor de leerkracht 



 

 

 

 

1. Monnik 

2. Italië 

3. Angelico 

4. kloostermuren 

5. annunciatie 

6. Gabriel 

7. borst 

8. heilig 

9. aureool 

10. uitgekozen of uitverkoren 

11. Jezus 

12. Duif 

13. Zwanger 

14. Adam en Eva 

 

Eventueel Extra 

Laat de leerlingen de engel van Fra Angelico natekenen of een vrije tekening van een engel. 


