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De Koning gaat naar Zijn woning 
Bijbelrooster voor de Hemelvaartsweek 

 
Maandag: De Koning naar Zijn woning 
Lees Psalm 47 
Kern: Dat de Heere Jezus na Zijn werk op aarde weer van de aarde naar de hemel zou gaan, 
kun je al in het Oude Testament lezen.  
Bespreken: Hoe hoor je dit in Psalm 47? Je zou kunnen zeggen: de Koning gaat naar Zijn 
paleis – leg eens aan elkaar uit wat dit betekent! Wat betekent het voor jou dat Hij de 
Koning in de hemel is? 
 
Dinsdag: De Koning en Zijn buit 
Lees Psalm 68:1-5 en 17-21 
Kern: Als een koning in de tijd van Israël terugkwam van de oorlog en gewonnen had, bracht 
hij gevangengenomen mensen en spullen mee: de buit van het overwonnen land. Hij deelde 
daarvan uit aan de mensen van zijn volk. 
Bespreken: Welke vijanden zijn door de Heere Jezus overwonnen (vers 2 en 19a)? Welke 
gaven deelt Hij uit (vers 4, 19m en 20)? Aan wie doet Hij dat (vers 19c)? Hoe hoor je in vers 
20-21 dat dit een wonder is?  
 
Woensdag: Vol vragen 
Lees Johannes 16:16-22 
Kern: Niet alleen in het Oude Testament hoor je over de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij 
heeft er Zelf ook verschillende keren over verteld toen Hij op aarde was. Hier spreekt Hij 
erover vlak voor Zijn sterven. 
Bespreken: Over welke kleine tijd heeft de Heere Jezus het in vers 16a? Hoeveel dagen zijn 
dit? Over welke kleine tijd heeft Hij het in vers 16b? Hoeveel dagen zijn dit? Begrijpen de 
discipelen wat de Heere Jezus bedoelt (vers 17-18)? Waarom is het altijd goed om vragen te 
stellen als je iets niet begrijpt (vers 19-20)? Welke vraag zou jij willen stellen over de 
hemelvaart van de Heere Jezus? 
 
Donderdag: De Koning in Zijn woning 
Lees Mattheüs 28:16-20 
Kern: Dat de Heere Jezus weggaat naar de hemel is geen gemis voor de discipelen maar 
winst.  
Bespreken: Gaat de Heere Jezus echt weg (vers 20)? Wat betekent deze tekst voor ons? Wat 
doet de Heere Jezus vanuit de hemel (vers 18)? Welke opdracht krijgen de discipelen (vers 
19)? Wat betekent deze opdracht voor ons? 
 
Vrijdag: De Koning komt terug uit Zijn woning 
Lees Johannes 14:1-6 
Kern: Deze Jezus, Die opgenomen is in den hemel, zal precies zo komen, zoals Hij naar de 
hemel gegaan is. 
Bespreken: Wat doet de Heere Jezus in de hemel (vers 2)? Wanneer komt Hij terug (vers 3)? 
Wat is nodig om ook daar te zijn waar Hij is (vers 1 en 6)? Hoe kom je daaraan? 
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