
      

 

 
Bouwsteen: Vluchten voor gevaar 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘Vlucht naar Egypte’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Op de vlucht 

 

 

 
 
ELEMENT 

Jozef, Maria en Jezus moeten vluchten 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 

 De afbeelding ‘Vlucht’ 

 

Zelf toevoegen: 

 Niets 

 

Vlucht naar Egypte 

 

Vluchten voor gevaar 



 

 

 

 

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: 

 Waarom vluchten Jozef en Maria naar Egypte? 

 Hoe weten ze dat er gevaar dreigt? 

 Wat wil Herodes doen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Ben jij wel eens bang geweest? 

 Wat was er toen aan de hand? 

 Moest je lang weg blijven? 

 Hoe wist je dat je terug kon gaan? 

 

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 :  VLUCHTEN VOOR GEVAAR  

 

Stap 1 

Pak het verhaal van vorige week nog even kort terug en besteed extra aandacht aan koning Herodes die Jezus 

kwaad wil doen. (Feitelijk vertelt het verhaal ons dat hij alle jongens van 0-2 jaar laat vermoorden om zeker te zijn 

dat de nieuwe koning niet meer leeft)   

 
Stap 2 

De leerlingen gaan de situatie naspelen.  

Vraag wie Herodes, de soldaten, de engel, Jozef, Maria en de Egyptenaren wil spelen.  

  

Vertel de kinderen dat er niet in het verhaal wordt weergeven hoe de mensen zich in het verhaal voelden. Daarom 

gaan we het spelen.  

Als je meerdere leerlingen de gelegenheid wil geven te spelen, hebben ze de vrijheid om zelf  te interpreteren hoe de 

verschillende personages zich voelen. 

  
De rollen: 

 Herodes krijgt de opdracht in zijn paleis te zitten, met het nieuws over een andere koning dan hijzelf,  een 

koning waar hij niks van af weet. Hij stuurt zijn soldaten op pad om Jezus te zoeken.  

 De engel krijgt de opdracht om Jozef in zijn droom te gaan vertellen dat Herodes kwaad in de zin heeft en 

dat hij met zijn gezin moet vluchten. 

 Jozef droomt over de engel. Hij wordt wakker en maakt Maria wakker. Ze haasten zich om weg te gaan.  

 Maria wordt wakker gemaakt en hoort over het gevaar. Ze moet snel reageren. 

 De soldaten van Herodes, gaan op zoek naar de pasgeboren baby 

 De Egyptenaren krijgen de opdracht voor hun huis te zitten. Zij zien Jozef en Maria voorbij komen. 

 



 

 

 

 

 
Pas nadat allen gespeeld hebben wordt er vragen gesteld aan de kinderen in de rol die ze hebben gespeeld. Zorg dat 

alle kinderen met dezelfde rol hun eigen ervaring kunnen vertellen.  

Spreek de leerlingen aan met de naam van de rol: 

 

 Wat heb je gedaan?  

 Hoe voelde je je?  

 Wat wilde je het liefst dat er gebeurde?  

 Gebeurde dit ook?  

 Hoe voelde je je toen? 

 
Eindig in ieder geval met Jozef en/of Maria en benadruk dat ze vluchtelingen waren. 

 
Stap 3 

Laat op het bord de afbeelding zien van de Vlucht. 
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Laat de kinderen kort vertellen wat ze zien.  

 Wat zien we op de afbeelding?  

 Wat vertelt de afbeelding voor verhaal? 

 Wat heeft het verhaal van de vlucht naar Egypte en het verhaal in de afbeelding met elkaar te maken?  

 Leg eens uit waarom je dat denkt. 

 

Praat samen over wat dit verhaal in de afbeelding met de groep doet:  

 

 Welk gevoel roept dit plaatje op? 

 Hoe komt het dat je je zo voelt als je dit plaatje ziet? 

 Er is ook een kind, hoe zorgt die vader voor zijn kind?  

 Hoe zou het kind zich voelen?  

 Zou het kind iets missen en wat dan? 

 Weten de vader en zijn kind of het goed gaat komen? 

 Krijgen de vader en het kind hulp van iemand? Waarom denk je dat? 

 
Er is een verbinding tussen de Egyptenaren en mensen waar de vluchtelingen naar toe gaan. Ga het hen niet 

vertellen. Dan wordt het opgelegd en heeft het geen betekenis voor de leerlingen.  

Het is wel goed om het d.m.v. vragen stellen op te roepen. 

 

Bijvoorbeeld: In ons land zijn ook vluchtelingen,  

 
 Zijn zij in ons dorp/stad? 

 Waarom zijn zij gevlucht? 

 Hoe zouden zij zich voelen? 

 Zijn er ook kinderen bij? 

 Hoe zouden zij zich voelen? 

 Spreken zij Nederlands? 

 Wat zouden we voor hen kunnen doen? 
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