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De betekenis van Jezus’ hemelvaart 
Bijbelrooster (met verwerking) voor de Hemelvaartsweek 

 

Werkwijze: 
1. Onderaan dit Bijbelrooster vind je zeven wolkjes met de vragen die in het 

Bijbelrooster staan. Print deze wolkjes op stevig papier en knip de wolkjes uit.  
2. Lees het Bijbelgedeelte van de dag en zoek daarin het antwoord op de vraag. 
3. Laat de kinderen die kunnen schrijven op de achterkant van het wolkje het antwoord 

schrijven. De kinderen die nog niet kunnen schrijven, kunnen het wolkje kleuren of 
versieren. 

4. Herhaal de vragen met de antwoorden van eerdere dagen, zodat je de antwoorden 
dagelijks inscherpt. 

5. Kies hoe je deze wolkjes gaat verwerken. Je kunt op Hemelvaartsdag alle wolkjes 
verwerken of elke dag het wolkje van de dag ophangen/opplakken. Een paar ideeën: 
- Je kunt ze aan een touw of tak hangen en er een mobile van maken 
- Je kunt ze aan een satéprikker plakken en in een potje zetten 
- Je kunt op een groot vel met elkaar een schilderij maken en de wolkjes in de lucht 
plakken 

 

1. Wat gebeurt er op Hemelvaartsdag? 
Lees Lukas 24 vers 50-53 
(De Heere Jezus gaat van de aarde naar de hemel) 
 
2. Wat neemt Hij mee naar de hemel? 
Lees Hebreeën 9 vers 2-3, 6-7, 11-12 en 24 
(Zijn bloed) 
 
3. Welke plaats heeft Hij in de hemel? 
Lees Markus 16 vers 14-20 
(Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader) 
 
4. Wat doet Hij in de hemel? 
Lees Romeinen 8 vers 31-34 
(Hij bidt, Hij is de Voorspreker van de gelovigen bij de Vader (1 Johannes 2:1-Catechismus 
V&A 49) 
 
5. Wat doet Hij nog meer in de hemel? 
Lees Johannes 14 vers 1-3 
(Hij maakt een plaats in de hemel voor al Gods kinderen) 
 
6. Wie stuurt Hij uit de hemel naar de aarde? 
Lees Johannes 14:16-17 en 25-29 
(De Trooster, de Heilige Geest) 
  
7. Wat wil de Heere Jezus dat wij door de kracht van de Heilige Geest doen? 
Lees Kolossenzen 3 vers 1-6 
(Denken aan de dingen van de hemel en geen zonde op aarde doen) 
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