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1. Eerste Paasdag: De morgen van de eerste dag 
Lees Mattheüs 28:1-8 
Welke dag is de eerste dag van de week? Op welke dag is de Heere Jezus dus 
opgestaan? Waarom moest de Heere Jezus opstaan (Catechismus Zondag 17)? 
 
2. Tweede Paasdag: De avond van de eerste dag 
Lees Johannes 20:19-25 
Wanneer komt de Heere Jezus bij Zijn discipelen (vers 19)? Hoe reageren ze (vers 
20)? Wat doet de Heere Jezus bij Zijn discipelen (vers21-23)? Wat betekent dat? 
 
3. Dinsdag: Opstaan op de derde dag 
Lees Lukas 24:36-46 
Al voor Zijn sterven had de Heere Jezus tegen Zijn discipelen gezegd dat ze de 
dagen moesten tellen. Waarom (vers 46)? Wat vertelt de Heere Jezus over Zichzelf 
tegen de discipelen (vers 45, zie ook vers 27)? Hoe kunnen wij de Heere Jezus in de 
Bijbel zien? 
 
4. Woensdag: Zeven dagen tellen 
Lees Exodus 12:15-20 
De week na de opstanding van de Heere Jezus was een feestweek in de tijd van de 
Bijbel. De zeven dagen na het Pascha (=Goede Vrijdag) werd het feest van de 
ongezuurde broden gevierd. Toen telden de Israëlieten ook. Welke dagen vierden ze 

Week 1: Tel je mee? 
 

Om te lezen 
Soms tel je de dagen. Vaak tel je ze af. Bijvoorbeeld om te kijken hoe lang het 
nog duurt voordat je jarig bent. Of hoe lang het nog duurt voordat het vakantie is. 
In de tijd van de Bijbel was dagen tellen ook belangrijk. De komende tijd gaan we 
letten op de dagen tussen de opstanding van de Heere Jezus en Zijn hemelvaart. 
In de tijd van de Bijbel werden deze dagen geteld. Let maar eens op als je uit de 
Bijbel leest. Je hoort steeds dat de dagen geteld worden. Luister maar wat Lukas 
schrijft in Handelingen 1. Hij zegt dat de Heere Jezus, nadat Hij geleden had, 
Zichzelf levend heeft laten zien aan Zijn discipelen en andere mensen ‘veertig 
dagen lang, sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan’. Hoeveel 
dagen zijn er dus tussen Paasfeest en Hemelvaartsdag? Veertig dagen. Tel je 
mee? Lees je ook mee? Elke dag lezen we een stukje uit de Bijbel over het tellen 
van de dagen tussen Paasfeest en Hemelvaartsdag. En laten wij dan ook even 
met elkaar spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. Doe je mee?  
 

Om te doen 
Maak een kalender waarop je de veertig dagen tussen Paasfeest en Hemelvaartsdag kunt tellen. 

Je kunt bijvoorbeeld 40 vakjes maken en een knijper zetten bij de goede dag. Of je kunt 40 

rondjes onder elkaar tekenen en elke dag een rondje inkleuren of aankruisen. Vind je het lastig 

om zo’n kalender zelf te maken, maak dan gebruik van een kalender die door iemand anders 

gemaakt is en die je alleen nog maar hoeft te printen. Je kunt er bijvoorbeeld één vinden op 

www.bijbelsopvoeden.nl . Deze kun je ook gebruiken als je hem iets aanpast: 

https://www.debanier.nl/files/5213/9954/4688/Kalender_Pinksteren_site.jpg 

Of hier:  
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dit feest (vers 18)? Wat was er op de viertiende dag van deze maand gebeurd (vers -
8)? Wat heeft deze dag met de Heere Jezus te maken (zie kanttekening 15)? 
 
5. Donderdag: Zeven dagen feest (1) 
Lees Exodus 13:1-10 
De allereerste keer dat zeven dagen het feest van de ongezuurde broden gehouden 
werd, zijn de Israëlieten op reis. Waar komen ze vandaan (vers 3)? Waar gaan ze 
naar toe (vers 5)? Elke keer als het feest van de ongezuurde broden gehouden wordt 
moeten de ouders iets aan hun kinderen vertellen. Wat (vers 8 en 9)? Wat moeten 
ouders nu rond Paasfeest aan hun kinderen vertellen? Wat heeft dat met de 
verlossing uit Egypte te maken? 
 
6. Vrijdag: Zeven dagen feest (2) 
Lees 1 Korinthe 5:6-8 
Het feest van de ongezuurde broden hoeven wij nu niet meer te vieren. Dat komt 
omdat de Heere Jezus is gekomen. De betekenis van het feest van de ongezuurde 
broden is in Hem vervuld. Daarom vieren we nu het Paasfeest. Wat betekent het 
feest van de ongezuurde broden voor ons nu (1 Korinthe 5:8, zie kanttekening 16)? 
Waarom kan dit alleen door de Heere Jezus? 
 
7. Zaterdag: De zevende feestdag 
Lees Deuteronomium 16:1-8 
De laatste dag van het feest van de ongezuurde broden is een rustdag. Hoe noemt 
vers 8 deze dag? Je kunt in plaats daarvan ook zeggen: een stopdag. Waarmee 
moeten de Israëlieten stoppen? Je kunt het ook noemen: een sluitdag. Wat wordt er 
afgesloten? Tot aan de opstanding van de Heere Jezus hield Israël op zaterdag een 
rustdag. Op welke dag is onze rustdag? Waarom veranderde dat bij de opstanding 
van de Heere Jezus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 2: Verder tellen 
 

Om te lezen 
De Israëlieten vierden de sabbat op de zevende dag van de week, op de 
zaterdag. De Joden doen dat nog. Onze sabbatdag is de zondag. Waarom is de 
zondag onze rustdag geworden?  
Je weet dat de Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 
Wat is het belangrijkste verschil? In de tijd van het Nieuwe Testament is de Heere 
Jezus op aarde gekomen. In het Oude Testament wordt Hij wel beloofd, maar is 
Hij er nog niet. Als de Heere Jezus op aarde komt, verandert er heel veel. Ook het 
houden van de sabbatdag. Voortaan wordt die niet meer op de zevende dag van 
de week, op zaterdag gehouden, maar op de eerste dag van de week, de 
zondag. Waarom? Omdat op de eerste dag van de week de Heere Jezus uit het 
graf is opgestaan. Op die dag was Zijn verlossingswerk op aarde helemaal klaar. 
Zijn discipelen zitten bij elkaar en Hij zoekt ze op. Zeven dagen later zijn ze weer 
bij elkaar en komt de Heere Jezus weer. Daarna verschijnt Hij nog een paar keer 
aan de discipelen. Daarover lezen we deze week. 
 

Om te doen  
-Zoek de volgende Bijbelteksten op: Handelingen 20:7, 1 Korinthe 16:2 en Openbaring 1:10. Wat 
ontdek je? 
-Tel je deze week weer verder mee? Kun je ook tellen hoeveel keer de Heere Jezus na Zijn 
opstanding aan mensen verschenen is? 
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8. Zondag: De achtste dag na Jezus’ opstanding 
Lees Johannes 20:26-29 
Wie was er nu wel die er op de eerste dag niet was? Waarom zegt de Heere Jezus 
dat Thomas zijn vinger in de wonden van de Heere Jezus moet steken (zie vers 25)? 
Gelooft Thomas nu dat de Heere Jezus echt opgestaan is? Wat betekent de 
zaligspreking van de Heere Jezus voor onze tijd (vers 29)? 
 
9. Maandag: De derde verschijning aan de discipelen 
Lees Johannes 21:1-14 
Wat vind je wonderlijk in deze geschiedenis? Wat merken de discipelen daardoor 
(vers 12)? Doet de Heere Jezus nog wonderen? 
 
10. Dinsdag: Meer dan vijfhonderd 
Lees 1 Korinthe 15:1-6 
Waarom moest de Heere Jezus sterven (vers 3)? Hij is ook opgestaan. Meer dan 
vijfhonderd mensen hebben de Heere Jezus na Zijn opstanding gezien. Waarom 
zegt Paulus erbij ‘van welken het meerderdeel nog overig is’ (vers 6)? Is de 
opstanding dus echt gebeurd? 
 
11. Woensdag: Eén 
Lees 1 Korinthe 15:3-10 
Wat zegt Paulus over zichzelf (vers 8-9)? Wanneer zag Paulus de Heere Jezus? Wat 
gebeurde er toen Gods genade in Paulus leven kwam (vers 10)? Wat gebeurt er nu 
als God met Zijn genade in je hart gaat werken? 
  
12. Donderdag: Eersteling 
Lees 1 Korinthe 15:20-26 
Kun je mensen noemen die voor de opstanding van de Heere Jezus zijn opgewekt 
uit de dood? Waarom wordt de Heere Jezus dan toch de Eersteling genoemd? Wat 
is er mogelijk omdat de Heere Jezus is opgestaan (vers 22)? 
 
13. Vrijdag: Eerste en de tweede 
Lees 1 Korinthe 15:42-49 
Hoe is Adam op aarde gekomen (vers 47a)? Waarvandaan is de Heere Jezus 
gekomen (vers 47b)? Wat gebeurde er met Adams lichaam toen Hij stierf? Wat 
gebeurt er met de lichamen van al Gods kinderen als de Heere Jezus terugkomt op 
aarde? 
 
14. Zaterdag: Alle 
Lees: Mattheüs 28:16-20 
Wie had aan de discipelen verteld dat de Heere Jezus hier aan hen zou verschijnen 
(vers 10)? Waarom is het belangrijk om de Heere te gehoorzamen? Welke opdracht 
krijgen de discipelen? De Heere Jezus gaat weg van Zijn discipelen en toch blijft Hij 
(vers 20). Hoe kan dat? Hoe is dat nu? 
 
 

Week 3 
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Week 3: Tot veertig tellen (1) 

 
Om te lezen 

In de Bijbel staat dat de Heere Jezus na Zijn opstanding nog veertig dagen op de 
aarde is gebleven voordat Hij naar de hemel ging (Handelingen 1:3). Er zijn dus 
veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Waarom veertig? 
Getallen hebben in de Bijbel vaak een bijzondere betekenis. Het Bijbelse woord voor 
tellen betekent ook: vertellen. Getallen vertellen iets. Dat geldt ook voor het getal 40. 
Het getal 40 is in de Bijbel vaak een tijd om mensen op iets voor te bereiden. In die 
periode gaat het erom dat mensen iets leren. Het getal 40 geeft dus een 
voorbereidingstijd aan: een tijd om je voor te bereiden. Je kunt ook zeggen: het wijst 
op een leertijd: een tijd om dingen te leren.  
Deze week zul je uit het leven van Mozes en de woestijnreis van de Israëlieten lezen. 
Luister maar goed hoe vaak je het getal 40 hoort. En denk er dan over na hoe je de 
betekenis van het getal 40 in die geschiedenis ziet en wat dat voor de mensen toen 
betekent. Maar natuurlijk ook voor ons nu.  
 

Om te doen 
Maak deze week met elkaar een poster van het getal 40 in de Bijbel. Schrijf het getal 40 in het 
midden. Schrijf eromheen waar je in de Bijbelse geschiedenis over dit getal hoort, of zoek er plaatjes 
bij die je eromheen plakt (zelf tekeningen maken kan natuurlijk ook). 
 

 
 
15. Zondag: 40 jaar in Egypte 
Lees Handelingen 7:17-29 
Stéfanus vertelt over de geschiedenis van de Israëlieten in Egypte en de geboorte 
van Mozes. Hij laat merken dat het getal 40 een belangrijke rol speelt in het leven 
van Mozes. Hoeveel jaar woonde Mozes in Egypte (vers 23)? Waarop werd Mozes 
voorbereid (vers 25)? Wat moest hij leren (vers 22)? Waarom is het belangrijk om je 
best te doen op school? 
 
16. Maandag: 40 jaar in de woestijn 
Lees Handelingen 7:29-35 
Na 40 jaar voorbereiding in Egypte wordt Mozes ook nog veertig jaar voorbereid in 
de woestijn. Dat was een heel andere leerschool. Wat zou Mozes daar geleerd 
hebben? Soms begrijp je niet waarom de Heere moeilijke dingen in het leven geeft. 
Wat leert deze woestijntijd van Mozes ons? 
 
17. Dinsdag: 40 jaar met het volk op reis 
Lees Handelingen 7:35-42 
Het volk van Israël is veertig jaar in de woestijn voordat ze het land Kanaän in 
mogen. Wat moeten ze daar leren (zie Deuteronomium 8:2)? In Psalm 95 zing je dat 
God zegt: ‘K heb aan dit volk dat Mij vergat een lange tijd verdriet gehad, ja veertig 
jaar hun hoon verdragen’. Wat moet de Heere zeggen als Hij naar jou leven kijkt? 
 
18. Woensdag: 40 jaar manna 
Lees Exodus 15:13-17 en 31-35 
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Tijdens de woestijnreis is er elke dag brood uit de hemel: manna. Wat wil de Heere 
het volk hierdoor leren? Als de Heere Jezus later met de mensen hierover spreekt, 
zegt Hij dat Hij het hemelse brood is. Wat betekent dat?  
 
19. Donderdag: 40 dagen en nachten op de Sinaï 
Lees Exodus 24:12-18 
Mozes is 40 dagen en nachten bij de Heere God op de Sinaï. Wat vertelt God aan 
Mozes in deze dagen (zie ook het Bijbelgedeelte van gisteren – Handelingen 7:38)? 
Wat leert Mozes daardoor? Wat betekent dit voor ons (zie ook Handelingen 7:39)? 
 
20. Vrijdag: 40 dagen verspieden 
Lees Numeri 13:17-30 
De verspieders zijn 40 dagen weg. Wat brengen ze mee terug? Wat laten ze 
daarmee zien (vers 27)? Waar leggen tien verspieders de nadruk op? En twee 
verspieders (vers 30)? Hoe heten zij? Wat leren zij ons? 
 
21. Zaterdag: 40 jaar straf 
De Israëlieten geloven de tien verspieders. Welke straf krijgen ze (vers 34)? Wat wil 
God hen hierdoor leren? Wat betekent dit voor ons? 
 
 

Week 4: Tot veertig tellen (2) 
 

Om te lezen 
Vorige week heb je gelezen over het getal 40 in het leven van Mozes en bij het volk 
van Israël in de woenstijnreis. Heb je gemerkt dat het getal 40 te maken heeft met 
een voorbereidingstijd waarin het belangrijk is om dingen te leren? Mozes moest 
eerst veertig jaar in Egypte veel leren en daarna nog veertig jaar in de woestijn veel 
leren. Pas toen kon de Heere hem gebruiken om Zijn volk Israël uit Egypte te 
verlossen. Het volk van Israël moest eerst veertig jaar in de woestijn veel leren om 
daarna in Kanaän als Gods volk te kunnen leven.  
Deze week lees je nog een paar voorbeelden van het getal 40 in de Bijbel. Ook in het 
leven van de Heere Jezus hoor je over dit getal. Ook dan heeft het te maken met 
voorbereiding. De Heere Jezus is 40 dagen en nachten in de woestijn waar Hij 
voorbereid wordt op Zijn omwandeling op aarde. De Heere Jezus is na Zijn 
opstanding nog 40 dagen op aarde om Zijn discipelen voor te bereiden op Zijn 
hemelvaart. 
Je leven is ook een voorbereidingstijd: een voorbereidingstijd op je sterven en op de 
eeuwigheid. De meeste mensen krijgen meer dan 40 dagen of 40 maanden of 40 
jaar. Je weet niet hoe lang je voorbereidingstijd duurt. Je weet wel dat er een einde 
aan komt. Bereid je voor om God te ontmoeten, net als de mensen van Nineve bij 
Jona waar je deze week over zult lezen.   
 

Om te doen 
Print van www.bijbelsopvoeden.nl de kleur- en knutselplaat van het getal 40 (zoek op 
Hemelvaartsdag). Kleur eerst de afbeeldingen die horen bij vorige week. Kleur daarna deze week elke 
dag de afbeelding die hoort bij die dag. 
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22. Zondag: 40 dagen bij Noach 
Lees Genesis 7:1-13 
Drie keer staat er in dit hoofdstuk dat de Heere 40 dagen en nachten regen geeft op 
de aarde. Waarom veertig? Waarvan moest de aarde gereinigd worden (zie Genesis 
6:5)? Wat betekent dat voor ons? 
 
 
23. Maandag: 40 dagen bij Jona 
Lees Jona 3 
Wat preekte Jona (vers 4)? Waarom veertig dagen; wat zegt het getal 40? Wat doen 
de Ninevieten na deze preek (vers 5)? Wat doet God (vers 10)? Wat leren de 
Ninevieten ons? 
 
 
24. Dinsdag: 40 dagen bij Elia 
Lees 1 Koningen 19:1-12 
Elía wordt door de Heere Zelf voorbereid op een ontmoeting met God. Hoe? De 
Heere kwam in het suizen van een zachte stilte. Wat leert ons dat over God? 
 
 
25. Woensdag: 40 jaar bij David 
Lees 2 Samuël 5:1-5 
David regeert 40 jaar. Hij is een type (een voorbeeld) van Christus. Wat leert David 
ons over de Heere Jezus? 
 
 
26. Donderdag: 40 jaar bij Salomo 
Lees 2 Kronieken 9:22-30 
Salomo regeert 40 jaar. Hij is een type (een voorbeeld) van Christus. Wat leert 
Salomo ons over de Heere Jezus?  
 
 
27. Vrijdag: 40 dagen van Jezus’ leven 
Lees Mattheüs 4:1-11 
Voordat de Heere Jezus het land doorgaat, is Hij eerst veertig dagen en veertig 
nachten in de woestijn. Welke voorbereidingstijd heeft Hij daar, waar wordt Hij op 
voorbereid? Wat laat de Heere Jezus ons hier zien wat betreft het strijden tegen de 
zonde en de duivel? 
 
 
28. Zaterdag: 40 dagen voor Jezus’ hemelvaart 
Lees Handelingen 1:1-9 
Na Zijn opstanding is de Heere Jezus nog veertig dagen op aarde. Waar worden Zijn 
discipelen op voorbereid (vers 3 en 8)? Wat is ‘een getuige zijn’? Wanneer kun je 
een getuige zijn? Moeten wij ook getuigen zijn? Hoe kun je dat doen? 
 

 

Week 5  
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Week 5: Van de aarde naar de hemel 
 

Om te lezen 
Na Zijn opstanding is de Heere Jezus nog veertig dagen op aarde gebleven. Toen 
ging Hij naar de hemel. Waarom? Waarom kon Hij niet op aarde blijven?   
De Heere Jezus was naar de aarde gekomen om bijzonder werk te doen. Hij kwam 
om helemaal te leven zoals Zijn Vader wilde. Hij kwam om te lijden en te sterven voor 
de zonden. Aan het einde van Zijn leven riep Hij: ‘Het is volbracht’. Zijn werk op 
aarde was helemaal klaar. Daarom hoefde Hij niet langer op aarde te blijven. 
Voor Wie deed Hij dat werk? Voor Zijn Vader. Door Zijn Zoon op te wekken uit de 
dood, liet de Vader zien dat Christus’ werk inderdaad helemaal af en helemaal goed 
was. De Heere Jezus had op aarde alles gedaan wat nodig was om zondaren met 
God te verzoenen. En daarom kun je zalig worden! 
De Heere Jezus ging naar de hemel om Zijn werk daarvandaan af te maken. Hij zorgt 
vanuit de hemel voor al Gods kinderen op aarde. Hij bidt daar voor hen tot Zijn 
Vader. Hij stuurt de Heilige Geest naar de aarde om in hun harten te werken. In de 
hemel maakt Hij een plaats gereed voor alle gelovigen, zodat zij na hun sterven bij 
God in de hemel kunnen komen. Zo zorgt Hij vanuit de hemel dat Zijn huis vol wordt. 
Als Hij daar alles voor heeft gedaan, komt Hij terug! 
 

Om te doen 
In de twaalf artikelen wordt het in de hemel zijn van de Heere Jezus genoemd: ‘Zijn zitten ter 
rechterhand van God de Vader’. Zoek in Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus op waarom dit 
zo genoemd wordt en wat Hij daar doet. 

 
 
 
29. Zondag: De Koning gaat in 
Lees Psalm 24 
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. Hoe hoor je dit in Psalm 24 (zie 
kanttekening 17 of 18)? Wie is de Koning der ere? 
 
30. Maandag: God vaart op 
Lees Psalm 47 
Hoe hoor je in Psalm 47 dat eeuwen later de Heere Jezus weer naar de hemel terug 
zal gaan als Zijn werk op aarde klaar is? Hoe hoor je in deze Psalm dat de Heere 
Jezus in de hemel als Koning regeert? Wat betekent het voor jou dat Hij de Koning in 
de hemel is? 
 
31. Dinsdag: Opgevaren in de hoogte 
Lees Psalm 68:1-5 en 17-27 
Wat hoor je in Psalm 68 over de hemelvaart van de Heere Jezus die eeuwen later zal 
plaatsvinden? Welke vijanden heeft de Heere Jezus overwonnen? Wat betekent dat 
voor ons? 
 
32. Woensdag: Ik ga terug 
Niet alleen in het Oude Testament hoor je over de hemelvaart van de Heere Jezus. 
Hij heeft er Zelf ook over verteld toen Hij op aarde was. 
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Lees Johannes 7:28-36 
Door Wie is de Heere Jezus naar deze aarde gestuurd (vers 28 en 33)? Wanneer 
gaat Hij weer naar Hem terug? Begrijpen de mensen wat Hij bedoelt? Zeg jij eens 
wat de Heere Jezus hier bedoelt! 
 
33. Donderdag: Ik ga plaats bereiden 
De Heere Jezus vertelt ook waarom Hij naar de hemel gaat.  
Lees Johannes 14:1-3 en 16-24 
Wat gaat de Heere Jezus doen in het huis van Zijn Vader (vers 2)? Wie stuurt Hij 
naar de aarde (vers 16-17)? Wat betekent het als de Drie-enige God komt wonen in 
je hart (vers 23)? 
 
34. Vrijdag: Ik ga heen tot de Vader 
Vlak voor Zijn sterven vertelt de Heere Jezus nog een keer over Zijn hemelvaart. 
Lees Johannes 16:12-20 
Begrijpen de discipelen wat de Heere Jezus bedoelt? 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? 
 
35. Zaterdag: Ik vaar op tot Mijn Vader 
Ook na Zijn opstanding vertelt de Heere Jezus over Zijn hemelvaart. 
Lees Johannes 20:11-18 
Wat zegt de Heere Jezus tegen Maria over Zijn hemelvaart (vers 17)? Wat wil Hij 
Maria daardoor leren?  
 

Week 6: Van hemelvaart naar wederkomst 
 

Om te lezen 
Er loopt een lijn van de dag van Jezus’ hemelvaart naar de dag van Jezus’ 
wederkomst. Dat zeggen de engelen die met de discipelen praten als Hij naar de 
hemel is gegaan. Zoals de discipelen de Heere Jezus omhoog hebben zien gaan, zo 
zal Hij ook terugkomen. Dat zal zijn op de dag van Zijn wederkomst [=terugkomst]. 
Op Hemelvaartsdag ging de Heere Jezus van de aarde naar de hemel. Op de dag 
van de wederkomst komt de Heere Jezus uit de hemel naar de aarde. Toen Hij 
geboren werd, kwam Hij als Redder naar deze aarde. Bij Zijn terugkomst, komt Hij 
als Rechter. Word je blij of bang als je aan de dag van de wederkomst denkt? Als het 
in je leven goed gekomen is met God en je zonden zijn vergeven, wil je graag dicht 
bij God en Zijn Zoon zijn. Dan ben je niet bang voor de wederkomst. Dan verlang je 
ernaar. Dan kijk je weleens naar de lucht of je een wolk ziet waarop de Heere Jezus 
vandaag terug zou kunnen komen. 
Hoe zal het op die dag met jou zijn? De Rechter van straks is nu nog de Redder. Hij 
zit nog aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij werkt nog. Hij kan ook jou redden! 
Weet je wat er voor je gebeden is toen je gedoopt bent? Of je op de laatste dag van 
de wereld zonder schrik voor de rechterstoel van Christus mag staan.  
 

Om te doen 
Jonge kinderen: Print de kleurplaat ‘Van hemelvaart naar wederkomst’ op www.bijbelsopvoeden.nl en 
kleur deze in. Oudere kinderen: De Heere Jezus heeft niet gezegd wanneer de wederkomst zal zijn. 
Hij heeft wel gezegd dat er dingen zullen gebeuren die vertellen dat het einde van de wereld eraan 
komt: tekenen van de eindtijd. Zoek eens op welke tekenen van de eindtijd de Heere Jezus noemt in 
Mattheüs 24. 
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36. Zondag: De Heere Jezus op de wolken van de hemel 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij niet alleen verteld over Zijn hemelvaart, 
maar ook over Zijn wederkomst. 
Lees Mattheüs 24:29-36 
Weten we precies wanneer de wederkomst zal zijn (vers 36)? Wat weten we wel 
(vers 32-33)? Kun je wat tekenen van de eindtijd noemen (zie eventueel het begin 
van Mattheüs 24)?  
 
37. Maandag 
Lees Mattheüs 24:37-44 
Wat zegt de Heere Jezus over de laatste dagen van de wereld (vers 37-39)? Wat 
leert ons dat? Wat moet je doen als het gaat over de wederkomst (vers 42)? Wat is 
waken? Hoe kun je waken? Wanneer ben je bereid voor de wederkomst (vers 44)? 
 
38. Dinsdag 
De Heere Jezus vertelt ook hoe het zal gaan op de dag van Zijn wederkomst 
Lees Mattheüs 25:31-46 
Welke twee soorten mensen zullen er zijn op de laatste dag van de wereld? Zij 
worden geoordeeld: God kijkt hoe hun leven is geweest. Wat zegt Hij over het leven 
van Zijn schapen (vers 35-36)? En wat over het leven van de bokken (vers 42-43)? 
Wat betekent dat voor ons leven? 
 
39. Woensdag 
Wat moet er gebeuren tot de dag van de wederkomst? Dat vertelt de Heere Jezus 
voor Zijn hemelvaart ook aan Zijn discipelen. 
Lees Mattheüs 28:18-20 en Lukas 24:44-51 
Hoe vat Lukas de boodschap samen die doorverteld moet worden tot de laatste dag 
van de wereld (vers 47)? En hoe zegt Mattheüs het (vers 19)? Wat betekent dat voor 
ons? Welke troost geeft Jezus voor Zijn hemelvaart (vers 20)? 
 
40. Hemelvaartsdag 
Lees Handelingen 1:6-14 
Wat zeggen de engelen tegen de discipelen als de Heere Jezus naar de hemel 
gegaan is (vers 11)? Wat doen de discipelen als de Heere Jezus weg is (vers 14)? 
Wat is voor ons de boodschap van Hemelvaartsdag (Kolossenzen 3:1-2)? 
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