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BIJBELMOMENT VOOR HEMELVAARTSDAG 
 

BIJBEL: 
Lees Mattheüs 28:16-20 
 
BESPREKEN: 

- De Heere Jezus gaat weg van Zijn discipelen, maar zegt: ‘Ik ben met u’ (vers 20a). Hoe zit 
dat? 
- Tot wanneer is de Heere Jezus met Zijn Kerk op aarde (vers 20b)? 
- Wat betekent deze tekst voor ons?  
- Waarom is het beter dat de Heere Jezus in de hemel is en niet in Israël waar Hij leefde (vers 
18)? 
- Wat doet Hij vanuit de hemel (vers 18)? 
- Wat betekent dat voor ons? 
  
BEELD: 
Wat de Heere Jezus in de hemel doet, kun je voor kinderen proberen begrijpelijk te maken 
met het voorbeeld van de verkeerstoren van Schiphol (uiteraard schiet elk voorbeeld tekort, 
maar het kan wel verduidelijken). Als je kijkt naar een vliegveld, lijkt het alsof alles door 
elkaar heen gaat en je vraagt je af hoe het goed gaat. Dat het goed gaat en er geen 
vliegtuigen botsen, komt omdat er mensen zijn die het allemaal regelen. Je ziet ze niet, maar 
ze zijn er wel. Ze zitten in de verkeerstoren, hoog boven het vliegveld. Daarvandaan kunnen 
ze alles goed zien. Als je naar de aarde kijkt en in de krant leest over wat er allemaal gebeurt, 
lijkt het alsof alles door elkaar heen gaat en vraag je je af of het goed gaat. Toch gaat het 
goed, zelfs al begrijpen wij dat soms niet. Het gaat goed, want de Heere regeert vanuit de 
hemel. 
 
BEZIG: 
- Je kunt met elkaar naar één van de spotplekken bij Schiphol gaan, hoewel er momenteel 
niet zo heel veel te zien zal zijn. Richt de aandacht vooral op de verkeerstoren van waaruit 

alles op Schiphol in goede banen wordt geleid. Ook het omhoog kijken, kun je als les voor 
het voetlicht halen.  
- Je kunt ook uit de bieb een boek halen met informatie over de verkeerstoren van een 
vliegveld. Of (als je dat wilt): er is heel veel op internet te vinden over hoe een vliegveld (en 
met name de verkeerstoren) werkt. Bekijk dat samen. 
- Je kunt van lego, duplo of andere blokken een vliegveld met verkeerstoren bouwen. Als je 
het niet te groot bouwt of op een dienblad bouwt, kun je er een Bijbelse kijktafel van maken 
met Mattheüs 28 vers 18: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en  op aarde’. Als je geen 
vliegtuigjes hebt, kun je van vouwblaadjes vliegtuigjes vouwen en die erbij zetten. 
- Je kunt kinderen ook een vliegveld met verkeerstoren laten tekenen of de kleurplaat van de 
verkeerstoren laten kleuren. 
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