
      

 

 

 
Bouwsteen: De engel 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘Vlucht naar Egypte’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Een engel is als…. 

 

 

 
 
ELEMENT 

Jozef ziet in zijn droom een engel. De engel waarschuwt hem voor gevaar 

 
INTRODUCTIE  

In het verhaal van de vlucht wordt een boodschap  gebracht door een engel. Ook in het verhaal van de drie 

koningen komt een engel voor. In het verhaal over de geboorte Jezus spelen engelen een belangrijke rol. Engelen 

brengen boodschappen over van God. Engelen zijn belangrijk voor veel mensen, ook als ze niet in God geloven. Hoe 

stellen we ons contact met een engel voor? Hoe stellen we ons een engel voor?   
 

 
 
HET VERHAAL OVER DE VLUCHT NAAR EGYPTE  

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:13-15 

Vertel het verhaal 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Vlucht naar Egypte’ 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Twee afbeeldingen van de ‘Vlucht’ 

 

Zelf toevoegen: 

 Papier en pennen 

 

Vlucht naar Egypte 

 

De 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 gesprek: 
Bekijk eerst de vertelplaat van de vlucht naar Egypte en vraag de leerlingen te benoemen wat ze zien.  
Je kunt ook kijken naar andere afbeeldingen zoals: 

http://www.heiligen.net/afb/09/15/09-15-0033-maria_3.jpg 

http://www.holyhome.nl/bijbelplaten-big/vlucht%2520naar%2520egypte-650.jpg 
 

Verhelderingsvragen: 

 Waarom vluchten Jozef en Maria naar Egypte? 

 Hoe weten ze dat er gevaar dreigt? 

 Was het de eerste keer dat er een engel iets komt vertellen? 

 Waar komen engelen vandaan? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heeft iemand jou wel eens gewaarschuwd? 

 Wie was dat? 

 Wist je toen dat er gevaar dreigde? 

 Hoe voelde je je toen? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Droom jij wel eens? 

 Komt iemand je wel eens iets vertellen in je droom? 

 Kunnen engelen iets vertellen aan mensen? Waarom? 

 

OP VERHAAL KOMEN :  EEN ENGEL IS ALS….  

De leerlingen maken een gedicht over een engel. Ze  maken de volgende zinnen af: 

 

Een engel klinkt als…. 

Een engel ruikt als…. 

Een engel proeft als…. 

Een engel voelt als…  

 

Ze kiezen één van de zinnen, herhalen deze en fantaseren daarop nog twee zinnen door. Dat maakt het gedicht 

compleet. 

 

Voorbeeld:  Lente 

De lente klinkt als vogels die fluiten 

De lente ruikt als rode rozen 

De lente proeft als pannenkoeken met stroop 

De lente voelt als een zachte deken 

De lente proeft als pannenkoeken met stroop 

Dikke warme pannenkoeken net uit de pan 

Zo lekker als mijn opa kan niemand ze bakken. 
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