
      

 

 

Bouwsteen: Als een engel 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal ‘de  vlucht naar Egypte’ 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Als een engel 

 

 
 
ELEMENT 

De engel waarschuwt Jozef in een droom voor gevaar. Ze moeten vluchten 

 
INTRODUCTIE  

Jozef wordt gewaarschuwd door een engel die zegt dat ze moeten vluchten voor gevaar. Koning Herodes geeft 
opdracht alle jongens tot twee jaar te vermoorden. Daarmee denkt hij de nieuw geboren koning uit de weg te 
kunnen ruimen maar Jozef had zijn droom serieus genomen en was met Maria en Jezus gevlucht naar Egypte. 
Ook wij kunnen soms dromen hebben die levensecht zijn. Soms is het een verwerking van wat we hebben 
meegemaakt maar voor sommigen geven ze ons ook iets door dat kan gebeuren.  
Hoe dan ook, dromen doen we allemaal en we denken over de inhoud van onze dromen na. 

Deze bouwsteen spreekt het symbolische bewustzijn van de leerlingen aan. Centraal staat de engel die Jozef en 

Maria waarschuwt voor Koning Herodes. Het gesprek heeft tot doel om de kinderen zich te laten verwonderen over 

het verhaal. Het gaat hier om associëren en verwonderen in plaats van begrijpen en onthouden. 
 

 
 
HET VERHAAL OVER DE VLUCHT NAAR EGYPTE 

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:13-15 
 

Vertel het verhaal 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur: 30 – 40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal “de vlucht naar Egypte” 

 Vragen 

 Vertelplaat 

 

 

Zelf toevoegen: 

 Muziekinstrumenten 

 

De vlucht naar Egypte 

 

Als een engel 



 

 

 

 

 
 
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.  

 

Tip bij het gesprek:  

Deze bouwsteen spreekt het symbolische bewustzijn van de leerlingen aan. Centraal staat de engel die Jozef en 

Maria waarschuwt voor Koning Herodes. Het gesprek heeft tot doel om de kinderen zich te laten verwonderen over 

het verhaal. Het gaat hier om associëren en verwonderen in plaats van begrijpen en onthouden. Alle antwoorden op 

de vragen zijn goed. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Hoe wisten Jozef en Maria dat ze moesten vluchten? 

 

Ervaringsvragen: 

 Weet je de volgende morgen nog wat je hebt gedroomd? 

 Kun je dan je droom vertellen?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Wat denk jij dat een engel is? 

 Hoe komt een engel je iets vertellen? 

 Hoe denk je dat een engel beweegt? 

 Hoe denk je dat een engel klinkt? 

 Wat voor geluiden 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘ALS EEN ENGEL’  
 

 Gebruik de betekenisvragen uit de verdieping om de leerlingen zich te laten inleven in de engel. Laat de 

leerlingen uitbeelden wat zij voelen en/of denken bij een engel.  

 De leerlingen klinken als een engel en bewegen als een engel .  

 
Uitvoering (klassikaal) 

 Leg de leerlingen uit dat je graag zou willen zien hoe een engel zich beweegt en wil horen hoe een engel 

klinkt.  

 Gebruik de betekenisvragen uit de verdieping om de leerlingen houvast te geven in het uitbeelden van hun 

beeld van een engel.  

 Je kunt ze hierbij verschillende muziek instrumenten laten gebruiken om hun beeld meer kracht bij te 

zetten. 
 
 

 


