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Zoekt de dingen die boven zijn 
-gezinsmoment voor Hemelvaartsdag (3-13 jaar)- 

 

 
Toen de Heere Jezus van de aarde naar de hemel ging,  

keken de discipelen omhoog.  
Ook voor ons is het belangrijk om veel omhoog te kijken: 

zoek de dingen die boven zijn. 
Wat betekent dat? 

 
 

Binnenkomer 
Speel een zoekspel. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is …’  
Of maak voor elk kind een zoekopdracht die je ze om de beurt laat uitvoeren.  
Een zoekopdracht met woorden is bijvoorbeeld: ‘In de kamer waar … altijd slaapt, 
staat een grote kast. In de linkerhelft van de kast ligt op een blauwe trui een 
verrassing voor jou. Ga maar zoeken.’ 
Je kunt ook een zoekopdracht met een tekening maken. Maak een plattegrond van 
de boven- of benedenverdieping. Zet een pijl bij de plek waar je kind iets kan vinden. 
 
 

Bespreken 
Ga binnen met de kinderen rond de tafel zitten. Drink iets met elkaar en bespreek het 
zoekspel. Je kreeg aanwijzingen (de kleur of de kamer of de plattegrond). Vervolgens 
moest je denken en zoeken. In de Bijbel zegt de Heere ook dat we moeten denken 
en zoeken. En dat heeft alles te maken met Hemelvaartsdag.  
 
 

Bijbel erbij 
Pak de Bijbels erbij. Lees Handelingen 1:9-11 en Kolossenzen 3:1 en 2. Bespreek 
deze gedeelten aan de hand van de volgende vragen: 
1. Waarheen kijken de discipelen (Handelingen 1:10 en 11)? 
2. Waarom (Handelingen 1:9)? 
3. Waar is de Heere Jezus nu (Kolossenzen 3:1)? 
4. Wat betekent dat voor ons (Kolossenzen 3:1 en 2)? (Dat we zoeken en bedenken 
de dingen die boven zijn) 
5. Hoe kunnen we dat doen? (Bidden, Bijbellezen, aan de Heere denken, naar de 
kerk gaan, goede boeken lezen) 
6. Waarom is het voor ons zo moeilijk om te zoeken en bedenken de dingen die 
boven zijn? (Door de zonde zitten we zo vast aan de aarde. We kijken liever naar 
beneden. We zijn druk met dingen van de wereld) 
7. Een oude dominee (Wilhelmus à Brakel) zegt:  

- Stel je een vogel voor die met zijn poten aan een touwtje aan de aarde is 
vastgemaakt. Wat gebeurt er als hij wil vliegen? (Hij komt niet omhoog, omdat 
hij aan de aarde vast zit) 
- Wat moet er gebeuren wil hij wel omhoog kunnen vliegen? (Dan moeten zijn 
poten losgemaakt worden) 
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- Wat is de les van dit voorbeeld? (Wij zitten zo vast aan de aarde. Daardoor 
lukt het niet om de dingen die boven zijn te zoeken en te bedenken) 

8. Wanneer gaat het zoeken en bedenken van de dingen die boven zijn vanzelf 
(Kolossenzen 3:1a)? (Als de Heere in je hart werkt en je met Christus aan de zonde 
bent gestorven (bent losgemaakt van de aarde) en door Christus het nieuwe leven in 
je hart is gekomen (bent vastgemaakt aan de Heere Jezus Die je naar boven trekt)) 
 
 

Bezig 
Jongere kinderen: Laat ze de kleurplaat van Kolossenzen 3:1-2 kleuren (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl bij ‘hemelvaartsdag’ of zelf een tekening erbij maken. 
Oudere kinderen: Laat ze de Bijbelse kijktafel van Kolossenzen 3:1-2 maken (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl bij ‘hemelvaartsdag’) of zelf een bijpassende kijktafel 
bedenken. 
  

   
 
 

Besluiten 
Vat de les van dit gezinsmoment samen: Zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn, 
niet die op de aarde zijn’. Wat zegt de Heere Jezus over mensen die Hem zoeken 
(Mattheüs 7:7-8)? Ze zullen vinden!  
Help elkaar om los te komen van de aarde en bezig te zijn met de dingen van de 
Heere. Bid daar ook voor elkaar om.  
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