
      

 

 

Bouwsteen: Mijn afkomst 

 

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: ‘Mijn wapenschild’ 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Jozef Maria en Jezus gaan naar Nazareth. Daar groeit hij op. 

 

 

 
INTRODUCTIE  

Jezus wordt ook wel Jezus van Nazareth genoemd. Maar hij is geboren in Bethlehem. Dat hebben we op Kerstmis 

gehoord. Hij heeft een groot deel van zijn jeugd in Egypte gewoond. Pas later keren zijn ouders samen met hem 

terug naar Nazareth. Daar wordt hij volwassen. Toch wordt hij genoemd naar de plaats Nazareth.  

Ook aan ons wordt gevraagd waar je geboren bent. Het staat op je paspoort. Het heeft blijk baar betekenis waar je 

geboren bent of waar je bent opgegroeid. Dat zegt iets over jou. 

 
 
 
 
 

 Groep: 7-8 

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Vlucht naar Egypte’ 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 Werkblad wapenschild 

  

Zelf toevoegen 

 Lege vellen papier op A4 formaat. 1 per leerling. 

 Tekenpotloden 

 Kleurpotloden/verf/stiften 

 Kopie van het werkblad 1 per leerling. 

 

Vlucht naar Egypte 

 

Mijn afkomst 



 

 

 

 

 
HET VERHAAL ‘VLUCHT NAAR EGYPTE’  

naar het Evangelie van Mattheus hoofdstuk 2, 12-19 

 

Vertel  de onderstaande korte inleiding voordat je het verhaal gaat voorlezen; 

  

Jozef en Maria woonden in Nazareth. Zij moesten naar Bethlehem op bevel van de keizer van Rome. Maria was 

zwanger. Bethlehem ligt 150 kilometer ten zuiden van Nazareth. Daar is Jezus geboren. Ze kregen bezoek van 

herders en van de koningen. 

 
 
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: 

 Waar stond de stal waar Jezus is geboren? 

 Waar vluchten Jozef Maria en Jezus naar toe? 

 Wanneer konden ze weer terug naar huis?  

 

Ervaringsvragen: 

 Wie woont er in de plaats waar hij/zij is geboren? 

 Wat merk je er van dat je ergens bent geboren? 

 

Levensbeschouwelijke vragen:  

 Is het belangrijk te weten waar je bent geboren? Waarom? 

 Waar komt Jezus vandaan? 

- Nazareth, waar zijn ouders eerst woonden en waar Jezus later ook gaat wonen? 

- Bethlehem, waar Jezus geboren is? 

- Egypte, waar hij een deel van zijn leven heeft gewoond? 

 Wat is de afkomst van Jezus? 

 

 

 
 
 
OP VERHAAL KOMEN  ‘MIJN WAPENSCHILD’  
 

Met een wapenschild maken mensen of landen iets duidelijk over hun afkomst. Kijk bijvoorbeeld eens samen naar 

het koninklijk wapen op de website van de Rijksoverheid en de uitleg erbij.  

 

De leerlingen tekenen een wapenschild over hun eigen afkomst. 

 

Stap 1 

Iedere leerling krijgt een leeg vel papier (A4-formaat). 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koninklijk-huis/vraag-en-antwoord/wat-is-het-koninklijk-wapen-of-rijkswapen


 

 

 

 

Geef de opdracht: 

Schrijf je naam bovenaan.  

Zet de nummers 1 tot en met 10 onder elkaar op je papier. 

Schrijf het antwoord op de volgende vragen op in maximaal één zin. 

Stel onderstaande vragen aan de leerlingen: 

 

 Waar ben je geboren? 

 Waar komen je ouders vandaan? 

 Waar ben je opgegroeid? 

 Waar woon je nu? 

 Wie wonen er allemaal bij jou thuis? 

 Ben je lid van een (sport/hobby)club? Welke? 

 Op welke plaats(en) kom je graag? 

 Wat vind je nog meer leuk om te doen? 

 Welke muziek vind je mooi? 

 Zijn er nog andere dingen heel belangrijk in jouw leven? 

 

Als ze dezelfde antwoorden hebben gegeven op verschillende vragen, moeten ze deze aan elkaar verbinden met 

pijltjes. 

 

Stap 2 

Geef de opdracht bij ieder antwoord een kleine tekening te maken. Ze moeten het antwoord nu niet in woorden 

maar in een tekening geven. 

 

Stap 3 

Iedere leerling krijgt nu het werkblad met de afbeelding van het wapenschild. 

 

Opdracht: 

 Maak je eigen wapenschild waar de getekende antwoorden op alle vragen in verwerkt zitten.  

 Antwoorden die voor jou extra belangrijk zijn, krijgen een grote plaats op het schild.  

 

Als afsluiting kun je vragen er kinderen zijn die iets over hun afkomst willen vertellen, aan de hand van hun 

wapenschild. 

 


