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

-ook los van de serie te gebruiken rond Hemelvaartsdag- 

-met elke dag een vraag voor peuter, schoolkind, tiener- 
 
Dag 1: Naar de hemel 
Lees Johannes 7:28-34 en 37 

Peuter: Waar komt de Heere Jezus vandaan (vers 28)? Wie heeft Hem naar de aarde gestuurd (vers 
29)? 
Schoolkind: Waar gaat de Heere Jezus weer naartoe (vers 33)? Wat zullen de mensen dan doen (vers 

34a)? Waarom kunnen ze dan niet komen waar Hij is (vers 34)? Ze moeten Hem nú zoeken en tot 
Hem komen – hoe hoor je dat in vers 37? Wat betekent dit vers voor ons?  
Tiener: Wie zijn geestelijke dorst niet voelt, zal niet tot Jezus komen om te drinken. Waar of niet 

waar? 
 

Dag 2: Naar boven 
Lees Johannes 8:21-30 
Peuter: Waar komt de Heere Jezus vandaan (vers 23)?  

Schoolkind: Wat betekent het dat Hij van boven is en mensen van beneden (vers 23)? Weer hoor je 
dat deze mensen niet kunnen komen waar de Heere Jezus heengaat – waarom niet (vers 22)? Wat 
heb je nodig voor je leven op aarde en om daar te komen waar de Heere Jezus is (vers 33)? Wat 

betekent dat voor ons? 
Tiener: Je voelt de spanning tussen Christus Die van boven is en de mensen die van beneden zijn. 

Voel je die spanning ook in je eigen leven? Hoe? 
 
Dag 3: Naar God 

Lees Johannes 13:33-36 
Peuter: Kunnen de discipelen met de Heere Jezus mee als Hij naar God in de hemel gaat (vers 33)? 
Schoolkind: Welke opdracht krijgen de discipelen van de Heere Jezus (vers 34)? Waarvan is liefde een 

herkenningsteken (vers 35)? Wanneer zullen de discipelen de Heere Jezus volgen naar de hemel (vers 
36)? Voor wie geldt dat nog meer? Wat is dus nodig? 

Tiener: Dat er zoveel verschillende kerken zijn, kun je op grond van vers 35 niet verdedigen. Waar of 
niet waar? Hoe kun jij je steentje bijdragen aan eenheid? 
  

Dag 4: Naar huis  
Lees Johannes 14:1-6 

Peuter: De Heere Jezus zegt dat er vele woningen zijn (vers 2). Waar zijn deze? 
Schoolkind: Wat gaat de Heere Jezus in de hemel doen (vers 2)? Wat belooft Hij nog meer (vers 3)? 
Wanneer zal dat zijn? Begrijpen de discipelen wat de Heere Jezus zegt (vers 5-6)? Hoe noemt de 

Heere Jezus Zichzelf (vers 6)? Wat betekent die Naam voor ons?  
Tiener: Aan een verstandelijk gehandicapte jongen werd eens gevraagd wat de Heere Jezus in de 
hemel doet. Zijn antwoord was: een stoel voor mij klaarzetten. Wat is jouw antwoord? 

 
Dag 5: Naar de Vader 

Lees Johannes 14:23-29 
Peuter: De Heere Jezus wil dat wij Hem … (vers 23a)! 
Schoolkind: Wat doet iemand die de Heere Jezus liefheeft (vers 23a)? Bij wie komen de Heere Jezus 

en de Vader wonen (vers 23b)? Wat betekent dat? Wat moeten de discipelen zijn omdat de Heere 
Jezus naar Zijn Vader gaat (vers 28)? Waarom? Wat betekent dat voor ons? 
Tiener: Je omgang met Gods Woord laat zien of je de Heere Jezus liefhebt. Eens of oneens?  
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Dag 6: Naar de Trooster 

Lees Johannes 16:5-13 
Peuter: Wat worden de discipelen als de Heere Jezus zegt dat Hij weggaat (vers 6)? 

Schoolkind: Waarom is het nodig dat de Heere Jezus weggaat (vers 7)? Wie zal Hij naar de aarde 
sturen? Wie is dat? Wat zal Hij doen (vers 8)? Waarom hebben wij Hem ook nodig? 
Tiener:  

 
Dag 7: Naar de eeuwigheid 
Lees Johannes 16:16-20 en 28-30  

Peuter: Wat zullen de discipelen doen als de Heere Jezus weggaat (vers 20)?   
Schoolkind: Waarin zal hun verdriet veranderen (vers 20)? Wat weten de discipelen (vers 31a)? Wat 

geloven ze (vers 30b)? Lees Hebreeën 7:25 - wat gaat de Heere Jezus in de hemel doen? Voor wie?  
Tiener: De Heilige Geest maakt het verschil tussen de discipelen na Pasen en na Pinksteren. Waarom 
heb jij de Heilige Geest nodig? 

 
Dag 8: Naar de heerlijkheid 

Lees Johannes 17:1-11 
Peuter: Wat doet de Heere Jezus in deze verzen (vers 9a)? 
Schoolkind: Je hoort hier wat de Heere Jezus in de hemel bidt. Vat het eens in eigen woorden samen! 

In vers 8 hoor je dat het gaat om: Gods Woord ontvangen en geloven – wat betekent dat voor ons? 
Tiener: Het doel van je leven is om God te verheerlijken. Eens of oneens? Hoe doe je dat? 
 

Dag 9: Naar het hemels Koninkrijk 
Lees Handelingen 1:1-9 

Peuter: Wat gebeurt er als de Heere Jezus met Zijn discipelen praat (vers 9)? 
Schoolkind: Hoeveel dagen na Zijn opstanding gaat de Heere Jezus naar de hemel (vers 3)? Waarom 
was Hij in die tijd nog op aarde? Waar moeten de discipelen blijven (vers 4)? Wat moeten ze 

verwachten (vers 4b en 8a)? Wat betekent vers 8 voor ons?  
Tiener: Iemand die niet bij de Bijbel is opgevoed zegt, dat de Hemelvaart niet kan omdat die tegen de 
natuurwetten (zwaartekracht bijvoorbeeld) ingaat. Wat is jouw reactie? 

 
Dag 10: Naar Jeruzalem 

Lees Handelingen 1:10-14 
Peuter: Wie zijn die twee mannen in witte kleding (vers 10)? 
Schoolkind: Wat vertellen ze de discipelen (vers 11)? Hoe ging de Heere Jezus weg en hoe komt Hij 

terug? Wanneer zal dit zijn? Wat doen de discipelen als ze weer in Jeruzalem zijn (vers 14)? Hoe doen 
ze dat? Wat kunnen wij daarvan leren? Kun je de namen van de discipelen opnoemen die hier zijn? 

Hoeveel dagen moeten ze wachten op verhoring van hun gebed? Met andere woorden: hoeveel 
dagen na Hemelvaart is het Pinksteren? Wat kunnen wij van de discipelen leren voor de tijd van 
Hemelvaart naar Pinksteren? 

Tiener: Een christen kan geen dag zonder gebed. Waar of niet waar? Hoe is het met jouw 
gebedsleven? 
 

Extra: 
-Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je verschillende Bijbelteksten  in pictogrammen en 

gebaren om te leren. Er zijn ook bijpassende Psalmversjes met een uitlegkaart of kleurkaart.  
-Bijbelonderwijs: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website ook een bestand 
met tips en ideeën voor Bijbelonderwijs (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, 

Bijbelwerkje en dergelijke) rond dit thema. Zo kun je tien wolken 
printen/knippen en in de toeleving naar Hemelvaartsdag elke dag een wolk 
inkleuren/beplakken en ophangen. 
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