
      

 

 

 
Bouwsteen: In een droom 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over ‘De vlucht naar Egypte’. 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: In een droom 

 
 

 
 
ELEMENT 

Jozef droomt van een  engel die hem waarschuwt. 

 

 
INTRODUCTIE  

We hebben het al eerder gelezen in andere situaties: als God ons mensen iets wil zeggen, stuurt Hij een engel. Soms 

komt de engel als we wakker zijn maar vaak ook in onze slaap, in een droom. De engelen komen vaker naar mensen  

toe. Ze bezoeken Maria, de herders, de wijzen, Jozef en later in het verhaal ook Pilatus. De laatste negeert zijn 

droom en veroordeelt Jezus. Misschien is het slim om dit soort dromen serieus te nemen.  

 
 
 
HET VERHAAL OVER DE DRIE WIJZEN 

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:1-12 

 

Vertel het verhaal of laat twee leerlingen het verhaal vertellen.  

Het is geschreven vanuit het perspectief van Herodes en Jozef. 

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘De vlucht naar Egypte’ 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Papier 

 Potloden/stiften 

 

Vlucht naar Egypte 

 

In een droom 



 

 

 

 

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: 

 Jozef droomt. Wat ziet hij? 

 Wat vertelt de engel? 

 Wat doet Jozef? 

 

Ervaringsvragen: 

 Droom je wel eens? 

 Waarover droom je? 

 Wat zie je in je droom? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Sommige mensen zeggen dat dromen je iets kunnen vertellen. Heb je dat ook wel eens meegemaakt?  

 Wat vertelde die droom jou? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : ALS IN EEN DROOM  

Leerlingen tekenen zichzelf als engel in een droom.  

 

Stap 1 

Leg van tevoren bij alle kinderen een tekenvel en zorg dat de potloden en stiften ook al klaar liggen. 

 

Stap 2 

Vertel de leerlingen: In de verhalen van de bijbel komt een engel altijd met een boodschap van God. Het gaat steeds 

over dingen die te maken hebben met liefde, vrede en veiligheid in de wereld. 

 

Stap 3 

Zorg dat het stil is in de klas.  

Vraag de leerlingen om hun ogen te sluiten en zichzelf als engel voor te stellen.  

Je kunt hen helpen om zichzelf als engel te verbeelden met vragen als: 

 Hoe zie je er uit?  

 Wat is er om je heen?  

 Wat heb je aan?  

 

Daarna kun je doorgaan met vragen die te maken hebben met de tekening: 

 Als jij een engel was, welke boodschap zou je dan willen brengen? 

 Aan wie wil je deze boodschap brengen? 

 

Vraag de leerlingen hun ogen te openen en laat hen tekenen wat ze meegemaakt hebben, zonder te praten. 

Tip: zet een rustig/ meditatief muziekje op.  

Hang de tekeningen op. 


