
 Hemelvaartsdag en Pinksterfeest 
Achtergrondartikel voor ouders 

 

Hemelvaartsdag 
 

Hemelvaartsdag wordt wel de kroningsdag van de Heere Jezus 
genoemd. Hij is de Koning van hemel en van aarde.  

Op Hemelvaartsdag besteeg Hij Zijn troon in de hemel.  
Vanaf deze plaats regeert Hij.  

Wie de inhuldigingsdag van Willem-Alexander kroningsdag noemt 
(officieel wordt een Nederlands staatshoofd niet gekroond, maar ingehuldigd), 

vindt daarin prachtige aanknopingspunten om kinderen meer te 
leren over de betekenis van Hemelvaartsdag. 

Hemelvaartsdag valt vaak in de periode dat ook Bevrijdingsdag 
wordt gevierd.  

Ook van daaruit kunnen mooie lijnen getrokken worden. 
 

Tellen 
Ben je met je kinderen met behulp van een kralenketting of vijftigdagenkalender de 
vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren aan het tellen? Dan kan iedereen zien dat 
Hemelvaartsdag op de veertigste dag valt. Waarom veertig? Ga dat op 
Hemelvaartsdag met de kinderen eens na! Zoek in de Bijbel op waar het over het 
getal veertig gaat (Noach, Mozes, woestijnreis, Jona, verzoeking van de Heere Jezus 
in de woestijn en dergelijke). Wat is de overeenkomst in al deze geschiedenissen? 
Wat betekent het getal 40 in de Bijbel?  

 

Gezinsmoment 
Houd een Gouden Gezinsmoment waarin je lijnen trekt van de ‘kroningsdag’ van 
koning Willem-Alexander naar Hemelvaartsdag als kroningsdag van de Heere Jezus. 
 
Je kunt ook lijnen trekken van de bevrijdingsdag naar Hemelvaartsdag vanuit Psalm 
68. Een uitgewerkt gezinsmoment hierover vind je op www.bijbelsopvoeden.nl 
 

 

Pinsterfeest 
Pinksteren is het feest van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Het feit van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, 
is voor veel jonge kinderen best moeilijk te begrijpen. 

Toch zijn er wel concrete aanknopingspunten 
om kinderen hier meer over te leren. 

 
Kerk 

Op de Pinksterdagen wordt er vaak gecollecteerd voor het werk van de zending. 
- Praat met de kinderen over de zending.  
- Een zendingsverhaal vertellen of voorlezen kan helpen om de betekenis van 
Pinksteren beter te begrijpen.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


 

- Ook kan er in het gezinsgebed speciaal aandacht zijn voor mensen die in de 
zending werken. 
- Stuur een aantal zendingsfamilies een kaart, briefje of tekening.  
- Kinderen kunnen ook actief bij de zending betrokken worden door bijvoorbeeld 
kaarten te maken en te verkopen of door met een kijkdoos langs de deur te gaan.  
 

Gezin 
Gouden Gezinsmomenten houden en Bijbelse kijktafel maken 

De Bijbel vergelijkt het werk van de Heilige Geest met wind, water en vuur. Kies een 
beeld dat je aanspreekt en werk dit met kinderen uit. Op www.bijbelsopvoeden.nl 
vind je een Gouden Gezinsmoment om met kinderen het werk van de Heilige Geest 
te vergelijken met de wind. Je vindt daar ook een Bijbelse kijktafel die kinderen kan 
helpen het beeld te begrijpen. 
 

Liturgie voor de Pinksterdagen 
Heb je oudere kinderen? Vraag hen een soort liturgie te maken voor de 
Pinksterdagen. Welke Bijbelgedeelten lezen we bij de maaltijden? Welke vragen 
kunnen we daarbij met elkaar bespreken? Wat kunnen we daarbij zingen? Zoek een 
zendingsverhaal om voor te lezen of een mooi gedicht. Voor welke mensen kunnen 
we bidden op deze dagen? Wat kunnen we verder nog voor hen doen? 
 
 
 

Tip 
 

Kant en klaar materiaal voor Hemelvaartsdag en Pinksteren 
(Bijbelstudie, uitleg voor kinderen, knutseltips, kleurplaten, liederen en dergelijke) 

vind je in het boek 
Wijzer… op weg naar het Pinksterfeest 

(uitg. De Banier) 
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