
      

 

 

 

Bouwsteen: Macht 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal ‘Vlucht naar Egypte’ 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Invloed van macht. 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Herodes hoort dat er een nieuwe koning is geboren. Om zijn macht te behouden, geeft hij zijn soldaten het bevel om 

alle jongetje tussen 0 en 2 jaar de doden. De soldaten doen wat hen bevolen wordt. 

 
INTRODUCTIE  

Soldaten moeten gehoorzamen aan de machthebber. In sommige landen op de wereld moeten mensen 

gehoorzamen aan de leiders. Er is geen vrijheid van meningsuiting en soms zelfs geen vrijheid van handelen. Onder 

druk van een groep doen mensen soms ook dingen waar ze later spijt van hebben. Macht is gevaarlijk. Zomaar 

gehoorzamen ook maar tegelijk kunnen we niet allemaal alles doen waar we zin in hebben.  

Wij hebben geluk dat we zelf mogen nadenken en naar ons eigen geweten kunnen handelen. 
 

 
 
 
 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Vlucht naar Egypte’ 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Power Point  

 Werkblad ‘Opdracht’ 

 

 

Zelf toevoegen 

 Kopie van de opdracht voor iedere leerling. 

 

Vlucht naar Egypte 

 

Macht 



 

 

 

 

OPSTARTEN  

Als je tijd hebt, kun je met de leerlingen eerst een schilderij bekijken. Meerdere schilders hebben de ‘Kindermoord 

te Bethlehem’ op het doek gezet. Kijk op Google afbeeldingen en kies er een die je het meest geschikt vindt. 

Bijvoorbeeld het schilderij van Pieter Bruegel of de prent uit een Duits middeleeuws manuscript. 
 
 
HET VERHAAL ‘VLUCHT NAAR EGYPTE’  

naar het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 2, 12-19 

Vertel het verhaal 

 
 
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: 

 Wat was het bevel van Herodes aan zijn soldaten? 

 Waarom wilde Herodes de jongetjes van 0-2 jaar vermoorden? 

 Waardoor konden ze Jezus niet doden? 

 

Ervaringsvragen: 

 Waar kun je allemaal macht over hebben? 

 Ken je iemand met macht? 

 Kun je macht hebben zonder het gekregen te hebben? 

 

Levensbeschouwelijke vragen:  

 Wat is macht?  

 Hoe komt iemand aan macht? 

 Stel je bent een soldaat in de tijd van Herodes. Je krijgt de opdracht om op weg te gaan en alle baby’s te 

doden. Wat zou je doen? 

 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  ’ INVLOED VAN MACHT’  
 

Informatie voor de leerkracht 

Je gaat met de groep het experiment van Asch doen. Hierbij heeft de hele groep-op één leerling na-  de opdracht 

gekregen het verkeerde antwoord op een vraag te geven. 

Volgens de theorie van Asch zal het kind dat ‘buiten het complot’ is gehouden door de macht/invloed van de groep 

ook het foute antwoord op vraag 4 geven. Als het betreffende kind tóch het goede antwoord geeft, is het goed om als 

start van het nagesprek aan hem/haar te vragen of hij/zij heeft getwijfeld aan het antwoord op vraag 4. 

 

Vertel de groep niet dat deze activiteit gaat over invloed van (groeps)macht, want dan is de kans minder groot dat 

het experiment slaagt. 

 

Zorg dat de kinderen niet kunnen afkijken.  



 

 

 

 

De powerpoint bevat vier vragen. 

 
Stap 1 

Vertel aan de leerlingen: 

We gaan zo antwoord geven op vier vragen. Het enige dat je mag zeggen is de letter van het juiste antwoord. 

Daarom deel ik zo de opdracht op papier uit. Lees de opdracht en draai het blad weer om. 

 
Stap 2 

Deel de opdracht uit. Let op: geef één leerling de aangepaste opdracht. Deze mag niet doorhebben dat hij/zij een 

andere opdracht krijgt! 

 
Stap 3 

 Toon de vragen stuk voor stuk via de powerpoint.  

 Laat na elke vraag door een aantal leerlingen (bijvoorbeeld een kwart van de groep) om de beurt hardop 

vertellen wat hun antwoord op de vraag is.  

 Bij de eerste drie vragen geef je de beurt aan kinderen die de opdracht hebben gekregen om c te 

antwoorden bij de laatste vraag. 

 Bij de vierde vraag geef je eerst de beurt aan kinderen die de opdracht hebben om c te zeggen.  

Als laatste vraag je het kind dat als enige de opdracht heeft gekregen om het juiste antwoord te geven. 

 

Stap 4 

Nagesprek met heel de groep: Leg in dit nagesprek uit wat de bedoeling van het experiment was, namelijk duidelijk 

te maken wat de invloed kan zijn van (groeps)macht. 

 

In dit nagesprek moeten in ieder geval de volgende ervaringsvragen en betekenisvragen gesteld worden aan het 

kind dat ‘buiten het complot’ is gehouden: 

 Hoe voelde het om niet hetzelfde antwoord in je hoofd te hebben als de rest van de groep?  

 Wat betekent het voor jou als je niet hetzelfde kan denken of doen als de mensen om je heen? 

 Kan je je voorstellen dat je iets onaardigs zou kunnen doen als de anderen het ook doen?  

 

Vragen ter afronding: 

 Hoe kijk jij nu aan tegen de daden van deze soldaten? 

 Hoe kijk je nu aan tegen de macht van koning Herodes? 

 


