Weg en terug
Gezinsmoment voor de periode
tussen Hemelvaartsdag en Pinksterfeest
(4 tot 14 jaar)

Op Hemelvaartsdag
is de Heere Jezus van de aarde naar de hemel gegaan.
Hij ging weg, maar er kwam Iemand voor terug.
Dat gebeurde op Pinksterdag.
Dit gezinsmoment benadrukt de nauwe verbinding
van Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest.

Voorbereiding
Print van internet een aantal foto’s van het oplaten van ballonnen (bijvoorbeeld bij
een jubileumviering of opening van een school of bedrijf). Als een kind zo’n moment
weleens meegemaakt heeft, kun je ook de eigen foto’s daarvan tevoorschijn halen.

Binnenkomer
Misschien hebben de kinderen zelf weleens ballonnen opgelaten. Roep dit moment
bij de kinderen in herinnering. Laat de foto’s hiervan zien en praat erover: dat de
ballon weggaat, dat er een naamkaartje aan de ballon zit, dat het de bedoeling is dat
het kaartje terugkomt, zodat je weet waar de ballon terecht gekomen is.

Bijbel erbij
- Vraag de kinderen waaraan we denken op Hemelvaartsdag? (Dat de Heere Jezus
van de aarde naar de hemel gegaan is)
- Wisten de discipelen dat dit zou gaan gebeuren? (Ja, dat had de Heere Jezus
tegen hen gezegd)
- Lees Johannes 16 vers 5-8 en bespreek deze verzen aan de hand van de
volgende vragen:
- Wie is Ik (vers 5)? Wie gaat er dus weg? (De Heere Jezus)
- Waar gaat Hij heen (vers 5)? (Naar Zijn Vader in de hemel)
- Wat gaat Hij daar doen? Lees het antwoord in Johannes 14 vers 2. (Hij gaat
in de hemel plaatsmaken voor de discipelen)
- Begrijpen de discipelen wat Hij daar gaat doen (vers 6)? (Nee, ze zijn
bedroefd omdat Hij weggaat)
- Waarom is het nodig dat de Heere Jezus weggaat (vers 7)? (Als de Heere
Jezus niet weg zou gaan, kan de Heilige Geest niet komen)
- Waarom is het nodig dat de Heilige Geest komt (vers 8). (Hij zal veel mensen
laten weten hoe zondig ze zijn en hoe het goed kan komen met God, namelijk
door de Heere Jezus)

Bespreken
Roep de gebeurtenis van het oplaten van ballonnen nog weer even in herinnering.
Als je je ballon in de lucht hebt laten gaan, ben je erg benieuwd of er iemand is die je
ballon vindt en het kaartje invult en terugstuurt. Je wacht op het kaartje. Misschien ga
je elke dag wel kijken of het kaartje bij de post zit.

Bijbel erbij
- Lees Handelingen 1 vers 12-14.
- Wat doen de discipelen als de Heere Jezus is weggegaan? (Ze gaan terug
naar ‘huis’ en wachten op de Heilige Geest)
- Hoe wachten ze (vers 14)? (Biddend)
- Hoeveel dagen moeten ze wachten? (Tien dagen)
- Wat gebeurt er op de tiende dag? (Dan komt de Heilige Geest)
- Lees erover in Handelingen 2 vers 1-4.
- Waarom was het ook alweer nodig dat de Heilige Geest kwam? Wat zou Hij
doen? (Hij zou de wereld overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel)
Gebeurt dat ook?
- Lees het maar in Handelingen 2 vers 37-41. Het was goed voor de kerk dat de
Heere Jezus was weggegaan en de Heilige Geest was gekomen.
- Wat is voor ons nodig? (Dat de Heilige Geest ook in ons hart komt)
- Wat gebeurt er dan (vers 37)? (Dan wordt je verslagen in je hart. Dan zie je
dat je zondaar bent. Dan ga je vragen hoe het goed kan komen met God)
- Hoe kan het goed komen (vers 38)? (Door bekering en geloof in de Heere
Jezus)

Besluiten
Sluit dit gezinsmoment af door enkele psalmen met elkaar te zingen, bijvoorbeeld
Psalm 47:3.

