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Opgevaren naar de hemel 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 18 

 

 
 

Toen het werk van de Heere Jezus op aarde klaar was, 
is Hij teruggegaan naar de hemel. 
Waarom bleef Hij niet op aarde? 

Of bleef Hij ook?  
 
 

Binnenkomer 
Gezin: Ga op je rug in het gras (of op een kleed) liggen en kijk naar de lucht en de 
wolken. Vertel om de beurt welke bijzonderheid je aan de wolken ziet: een bijzondere 
vorm, een mooie rand, een prachtige kleur… 
School: Kijk door het raam of selecteer een aantal plaatjes van wolkenluchten.  
Ook mogelijk: aansluiten bij de bespreking hieronder en een plaatje van de aarde 
met daarboven de wolkenlucht, daarboven de sterrenlucht en een raket die nog 
hoger gaat. 
 
 

Bespreken 
1. De discipelen keken zo ook eens naar de lucht. Wat was er gebeurd? Waar 
denken we aan op Hemelvaartsdag? 
2. Waar is de hemel? (Hoger dan de wolkenhemel, hoger dan de sterrenhemel) 
3. Als je met een raket omhoog gaat, zo hoog mogelijk, kun je dan de hemel zien? 
4. De aarde en de hemel waar God is, zijn ontzettend ver bij elkaar vandaan.  
En toch…  
als jij op aarde fluistert – hoort de Heere dat 
als jij je op aarde verstopt – ziet God je 
als jij op aarde iets stiekem doet – weet de Heere dat 
Hoe kan dat? (Omdat Hij God is) 
 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit met behulp 
van de volgende vragen.  
1. De Heere Jezus is naar de hemel gegaan. Tot wanneer blijft Hij daar (Antwoord 
46)? 
2. Is Hij dan niet meer op de aarde (Antwoord 47)? (Niet als Mens, maar wel als God) 
3. Waarom is het beter dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan (Antwoord 49)? 
(1. Daar bidt Hij tot Zijn Vader – 2. Daarvandaan trekt Hij naar Zich toe – 3. 
Daarvandaan stuurt Hij de Heilige Geest naar de aarde) 
4. Wat betekent dit voor ons? 
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Bezig 

Onderbouwkinderen: Geef ze een kleurplaat over de hemelvaart van de Heere 
Jezus. Zie bijvoorbeeld: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-
hemelvaartsdag-3-10-jaar/ 
 
Middenbouwkinderen: Laat ze meedoen met de bovenbouwopdracht of geef ze de 
kleurplaat met de Bijbeltekst ‘Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is’. Zie 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zoek-de-dingen-van-boven/ 
 
Bovenbouwkinderen:  

- Idee 1: Laat ze een potlood- of verftekening maken van een wolkenlucht met 
de boodschap van Hemelvaartsdag erop.  

- Idee 2: Laat elk kind een wolk knippen en daar in eigen woorden de 
boodschap van Hemelvaartsdag op schrijven. Plak alle wolken op een groot 
blauw of zwart vel en maak er één grote wolkenlucht van. 

 
Gezins- of klassenactiviteit: Maak een Bijbelse kijktafel en leer Kolossenzen 3 vers 
1-2 met elkaar. Suggestie voor een Bijbelse kijktafel: zie 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-zoek-de-dingen-van-boven/ 
 
 

 

 
 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment / deze objectles met het gebed. Bid of de Heere Jezus uit 
de hemel de kinderen tot Zich wil trekken, zodat zij zullen zoeken en bedenken de 
dingen die boven zijn. Praat er over hoe ze dat ook concreet kunnen doen. 
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