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Jezus’ hemelvaart 
Serie: Van Paasfeest naar Pinksterfeest – deel 3 

 

Bijbel 
Johannes 14 en 16, Handelingen 1 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus’ hemelvaart’:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/pasen-pinksteren-3-jezus-hemelvaart 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Jezus’ hemelvaart vind je in 
‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, ISBN:  9789033120862 
 

 
Doelen 
Het is heel mooi als kinderen dat wat verteld wordt rondom dit thema onthouden. Wat vind 
jij belangrijk dat je kind hiervan leert en onthoudt? 
 Je zou hiervoor doelen kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. 
Bijvoorbeeld: 

- Het kind kan vertellen na hoeveel dagen na Zijn opstanding de Heere Jezus naar de 
hemel ging. 

- Het kind kan vertellen vanaf welke berg de Heere Jezus naar de hemel ging. 
- Het kind kan vertellen wat de Heere voor Zijn hemelvaart aan de discipelen belooft.  

- Het kind kan vertellen wat de Heere Jezus in de hemel doet en voor wie. 
- … misschien kun je zelf nog aanvullen ...  

 

Bijbeltekst 
De volgende Bijbelteksten zijn passend om in deze weken aan te leren. Maak zelf een keuze. 
De link leidt naar leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren: 
 

- Mattheüs 28 vers 19a: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de 
Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2819a-leren/ 
 
- Mattheüs 28 vers 20: ‘En ziet, Ik ben met u, al de dagen, tot de voleind ing der wereld. 
Amen’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/ 
 
- Johannes 14 vers 2b: ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden’. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes142b-leren/ 
 

 

De geschiedenis van de Hemelvaart van de 
Heere Jezus kun je ook vinden in 
Bijbelleesboekje deel 9 NT van Ditteke den 
Haan.  
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2819a-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes142b-leren/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

- Handelingen 1 vers 9b: ‘En een wolk nam Hem weg van hun ogen’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen19b-leren/ 
 
- Handelingen 1 vers 11b: ‘Deze Jezus Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, 
gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen111b-leren/ 

 
- Romeinen 8 vers 34b: ‘Christus is het Die gestorven is; (…) Die ook opgewekt is, Die ook ter 
rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen834b-leren/ 
 

 
Psalmvers 
Er zijn verschillende psalmen die je in deze weken kunt zingen of leren. Je kunt hierbij o.a. 
denken aan: Psalm 7:9, Psalm 8:1, Psalm 21:13, Psalm 24:4, Psalm 47:1 en 3, Psalm 76:1, 
Psalm 110:1 en Psalm 121:1 
Psalmkaarten met uitleg (ook in kleurkaarten) kun je vinden via: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/ 
 

Bijbellied 
Er zijn verschillende liederen die rond Hemelvaartsdag gezongen kunnen worden.  
 
1. Elf mannen staan bijeen 

Lied 14 uit het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’ (uitg. De Banier) 

2. Na veertig blijde dagen 

Na veertig blijde dagen, waarin zij Jezus zagen, ging Hij de hemel in.  
Het lied met 8 coupletten is geschreven door J. van Amstel en gecomponeerd door L. v.d. 
Steen. Je kunt het vinden in: Ook uit de mond der kinderen deel 2 
 
3. Hemelvaart 
De dag, de grote dag is daar, dat Christus op zal varen! D’Olijfberg is de plaats, van waar zijn 
jong’ren blijven staren. 
De tekst van dit lied is geschreven door W. Droogers en bewerkt door Jan Zwart/Martijn den 
Haan. Het lied heeft 3 coupletten en kun je vinden in: ‘Elk zing’ zijn lof’  
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=255  
 
4. In Uw heerlijkheid gezeten 
Boven, boven moet ik wezen, niet beneden onder ’t stof; daar mijn Jezus is verrezen, moet ik 
zijn in ’t hemelhof. 

Dit lied met 4 coupletten is geschreven door L.G.C. Ledeboer en bewerkt door Arie 
Kortleven. Je kunt het vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’.  
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=256 
 
 

Kijktafel 
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Werkbeschrijving kijktafel links: 

- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Bestrooi het met zand, mos, grint of iets anders 
- Knip uit bruin karton een berg en plak deze op een wc-rol of keukenrol 
- Van groen papier knip je wat struiken-bomen en zet je erop. Je kunt de kleurplaat 

van de discipelen gebruiken (zie hieronder) of elf poppetjes neerzetten 

- Zet een kaartje met de te leren tekst erbij. 
- Je kunt erboven de wolken-mobile hangen die je bij de verwerking maakt.  

 
Een werkbeschrijving van de kijktafel rechts vind je op: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/hemelvaartsdag 

 

Verwerking 
1.Wolkenmobile 

- Neem een takje, latje of iets dergelijks 
- Knip uit papier wat wolken (of print de wolkenplaat 
hieronder). Deze kun je met je kind beplakken met wit-blauw 
papiertjes, stickers, watjes, bolletjes, rietjes, wol en dergelijke.  

- Maak boven in de wolk een gaatje waar je een draadje 
doorheen doet en hang het aan de tak. 
- Hang je wolkenmobile boven de kijktafel. 

Je kunt ook zoveel wolken knippen als het Bijbelrooster. Na het lezen van het Bijbelrooster 
kun je dan steeds met je kind een wolk beplakken. Als alle wolken aan de tak hangen is het 
Hemelvaartsdag 
 

2. Kleurplaat 
 
- Je vindt hieronder een kleurplaat van de discipelen. Als je wilt 
kun je die in vier of meer puzzelstukjes verdelen en als puzzel 
met je kind gebruiken. 
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