
      

 

Week 50 

 

Bouwsteen: Wees gegroet, Maria 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Maria en de engel 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Hoe zou jij het zeggen? 

 

 

 
 
ELEMENT 

De verhalen in de bijbel zijn geschreven in een ander soort taal. 

 
INTRODUCTIE 

Maria is een jonge vrouw, gewoon maar ook bijzonder. De engel Gabriel komt haar vertellen dat ze een zoon zal 

krijgen. Geen gewone zoon, maar een bijzondere zoon, de Zoon van God. Dat is een bijzondere boodschap. Eigenlijk 

is alles bijzonder aan dit verhaal: de engel die zomaar binnenkomt, de woorden die hij gebruikt, de boodschap die 

hij brengt en de betekenis daarvan. Eigenlijk is deze boodschap niet goed te bevatten. Niet voor Maria, maar ook 

niet voor ons. De boodschap is al niet goed te begrijpen maar ook de taal waarin het is geschreven is bijzonder en 

soms lastig te snappen. 

 
HET VERHAAL OVER MAR IA EN DE ENGEL  
 

Vertel het verhaal 

naar Lucas 1 26-39 
 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Maria en de engel 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

 

Zelf toevoegen 

 pen en papier of laptop  

 (online) woordenboek of encyclopedie  

 

Maria en de engel 

 

Ave Maria 



 

 

 

 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
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: 

 Waar en wanneer leefde Maria? 

 Hoe begroet Gabriel Maria? 

 Wat zegt de engel over de zoon die Maria zal krijgen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Weet jij hoe jouw voorvaderen heten? Waar leefden ze? 

 Heb je wel eens een engel gezien? Hoe ziet een engel eruit, denk je? 

 Wanneer wordt de zoon van God geboren? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Waarom, geloven mensen, wordt de zoon van God op aarde geboren? 

 Hoe kan het dat er nooit een einde komt aan het Rijk van de zoon van God? 

 Is Jezus mens of kan hij ook God zijn? Velen geloven dat hij allebei is. Wat denk jij?  

 
OP VERHAAL KOMEN ; ‘WEES GEGROET,  MARIA ’  
 

Tips bij de uitvoering 

Probeer in deze les enerzijds gewone woorden te vinden om het verhaal begrijpelijker te maken. Geef anderzijds 

ook aandacht aan de bijzondere woorden uit dit verhaal: Begenadigde, de Heer is met u, de Allerhoogste, heilige 

Geest enz. 

 

Stap 1 

De kinderen zoeken in tweetallen de betekenis van de moeilijke woorden uit de tekst op en noteren deze.  

Ze bedenken vervangende woorden die zij zelf gebruiken.   

 

Stap 2 

 De leerlingen schrijven in tweetallen een eigen tekst van dit Bijbelverhaal. Laat ze daarbij in de rol van 

Maria en de engel Gabriel kruipen. Hou zou Maria zich voelen als er ineens een engel voor haar staat? Wat 

zeggen de twee tegen elkaar? Hoe zouden de kinderen dat zelf zeggen?  

 De kinderen lezen hun tekst aan de klas voor of dragen het voor als Maria en Gabriel.  

 

Stap 3 

Bespreek de teksten gezamenlijk na en ga in op de onderstaande vragen:  

 Begrijpen de kinderen deze Bijbeltekst?  

 Wat vinden ze moeilijk om in eigen woorden te zeggen?  

 Vinden ze de originele woorden uit de Bijbel mooi of juist niet?  

 Welke woorden zijn bijzonder?  

 

 

 



 

 

 

 

Eventueel extra Het ‘Wees gegroet’ 

 

Al vanaf de elfde eeuw wordt het Wees gegroet gebeden.  

Dit is een heel belangrijke gebed voor katholieke mensen en door veel componisten op muziek gezet. Vaak in het 

latijn gezongen. Dit is de taal die nog steeds in de katholieke kerk wordt gebruikt bij vieringen. 

Lees en beluister het gebed via youtube 

 

Bijvoorbeeld Concert Andre Rieu https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY 

 

 

Ave Maria,  

gratia plena, 

Dominus tecum. 

Benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus Fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei,ora pro nobis  

peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

 

Wees gegroet, Maria, 

Vol van genade, 

De Heer is met u, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, 

zondaars, nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY

