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1. INLEIDING BIJ DEZE DAG

Deze Bijbel Basics-dag hoort bij Hemelvaart. 
Hij kan op Hemelvaart zelf gebruikt worden, maar ook heel goed 
op de zondag na Hemelvaart. 
Het verhaal van Hemelvaart is onder andere te vinden in 
Handelingen 1:1-11. In dit verhaal gaat Jezus naar de hemel, veertig 
dagen nadat hij opgestaan is uit de dood.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus, die nu 
helemaal bij God is.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen 
van Jezus, die nu overal over hem moeten vertellen.

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal over Jezus die naar de hemel gaat, is op 
twee plaatsen in de Bijbel te vinden: in Lucas 24:50-53 
en in Handelingen 1:1-11. Het boek Handelingen is door dezelfde schrijver 
geschreven als het Lucas-evangelie. Deze schrijver vond dit verhaal dus 
belangrijk genoeg om het twee keer te vertellen.

Er is wel één verschil. Het slot van het Lucas-evangelie kijkt terug: de 
hemelvaart betekent het einde van de tijd dat Jezus op aarde was na zijn 
opstanding. Het begin van Handelingen kijkt juist vooruit: de hemelvaart 
maakt ruimte voor de leerlingen om over Jezus te vertellen, en voor de 
komst van de heilige Geest.

Jezus is gestorven en weer opgestaan, en dan gaat hij naar de hemel. 
In het boek Handelingen kun je lezen dat Jezus na zijn opstanding nog 
veertig dagen bij zijn leerlingen op de aarde is, en dan naar God in de 
hemel gaat. Nadat Jezus naar de hemel gegaan is, gaan zijn leerlingen 
op de hele wereld vertellen over Jezus en zijn goede nieuws.

In de Bijbel zijn nog twee verhalen te vinden over een soort ‘hemelvaart’. 
Het bekendst is het verhaal over Elia. In 2 Koningen 2 staat dat Elia niet 
sterft, maar dat hij met een wagen en paarden van vuur naar de hemel 
wordt gebracht. En ook Henoch, die kort na de schepping op aarde 
leeft, wordt door God meegenomen naar de hemel. Dat deze mannen zo 
meegenomen worden naar de hemel, laat zien hoe bijzonder ze zijn. Dit 
gebeurt alleen met mensen die op een speciale manier bij God horen. 
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3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Aan het begin van het boek Handelingen schrijft Lucas dat Jezus na 
zijn opstanding eerst nog bij de leerlingen blijft. Na veertig dagen 
wordt hij vanaf de Olijfberg in de hemel opgenomen. Belangrijke gebeurtenissen 
vinden in de Bijbel vaak plaats op een berg. Zo krijgt Mozes bij de berg Sinai de 
tien geboden van God (Exodus 19:21-20:17). In het evangelie volgens Matteüs lees 
je over de toespraak op de berg (Matteüs 5:1), en in Lucas 9:28-36 ontmoet Jezus 
Mozes en Elia op een berg.

Als het getal veertig in de Bijbel voorkomt, gaat het vaak over een tijd om je ergens 
op voor te bereiden. Zo reist het volk van Israël veertig jaar door de woestijn 
voordat ze in Kanaän aankomen (Numeri 32:13), en is Jezus veertig dagen in de 
woestijn voordat hij aan zijn werk bij de mensen begint (Matteüs 4:2).

In de veertig dagen tussen de opstanding van Jezus en het moment dat hij naar de 
hemel gaat, kunnen de leerlingen zich voorbereiden op hun belangrijke taak. Jezus 
belooft zijn leerlingen dat ze de heilige Geest zullen krijgen als hij niet meer bij hen 
is. Dat gebeurt met Pinksteren, tien dagen na de hemelvaart. En door de kracht van 
de heilige Geest kunnen de leerlingen overal over Jezus gaan vertellen: iedereen 
moet het goede nieuws over Jezus horen.

Met Hemelvaart vieren we dus dat Jezus naar de hemel gegaan is. Daar mag 
hij zitten aan de rechterkant van God (Lucas 22:69, Handelingen 2:33). Wat de 
schrijvers van de Bijbel daarmee duidelijk willen maken, is dat Jezus nu dicht 
bij God is. Hij hoort helemaal bij hem. Jezus regeert samen met hem. Dat kun je 
bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 2:9, 1 Timoteüs 3:16 en 1 Petrus 3:22.

4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Handelingen 1:9. 

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Handelingen 1:8.

Toen Jezus dat gezegd had,  
zagen de apostelen hem naar de hemel gaan.  

Een wolk nam hem mee,  
zodat ze hem niet meer konden zien.

HANDELINGEN 1:9

30
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351-077 - BB - kaartjes onderbouw_30-35.indd   2 29-03-18   11:34

Maar jullie zullen kracht krijgen van de  
heilige  Geest. En daarna moeten jullie overal 

in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea 
en Samaria, en overal op aarde. 

HANDELINGEN 1:8

30
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5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar
In de kerkdienst
-  een schoon jampotje met deksel
- heet water
- een bus haarlak
- ijsblokjes

4-8 jaar
Om te beginnen
- een fles water
- een fles limonade
- een lege kan

Om te doen: Jezus is bij God
Per kind:
- de twee werkbladen

En verder:
- potloden
- scharen of prikpennen
- eventueel watjes

8-12 jaar
Bijbeltekst
-  een bijbel 

Om te doen: Vertel het door!
- een zaklamp 
- morsecodes op papier

Om te doen: De kracht van de Geest
-  een plastic boodschappentas (zonder 

gaatjes!)
- een stapel boeken
- een weegschaal
- pen en papier
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6.  MOMENT MET DE 

KINDEREN IN DE DIENST

Een wolk nam hem mee
De leerlingen zien dat Jezus meegenomen 
wordt door een wolk. Hoe ziet een wolk 
eruit? Maak in de kerk een wolk( je) met de 
kinderen!

Je hebt nodig:
-  een schoon jampotje met deksel
- heet water
- een bus haarlak
- ijsblokjes

Aan de slag:
- Giet het hete water in het jampotje. 
-  Laat één van de kinderen een beetje 

haarlak in het potje spuiten. 
-  Leg snel het deksel omgekeerd op het 

potje. Leg daarna de ijsklontjes in het 
deksel (omdat het deksel omgekeerd op 
het potje ligt, glijden de ijsklontjes er niet 
zo makkelijk af). 

- En kijk goed wat er gebeurt...

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar
Jezus hoort helemaal bij God
Vandaag gaat het over Jezus, die 
nu helemaal bij God hoort. Maak 
dat duidelijk door limonade te 
maken!

Je hebt nodig:
- een fles water
- een fles limonade
- een lege kan

Schenk een beetje 
limonade in de kan: dat is 
Jezus. Schenk er daarna 

water bij: dat is Jezus die naar God 
gaat. Wat ontstaat er nu? Dat is 
Jezus die helemaal bij God is. 

8-12 jaar
Vertel het door
De leerlingen moeten overal over 
Jezus gaan vertellen. Kunnen 
de kinderen zelf ook samen een 
verhaal vertellen?

Begin zelf met deze zin: ‘Het 
gebeurde op een zonnige dag.’ 
Dan mag het kind dat links van je 
zit de tweede zin van het verhaal 
verzinnen. Daarna het kind 
daarnaast, net zo lang tot iedereen 
geweest is. Welk verhaal vertellen 
jullie met elkaar?

8. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Grote God,
Jezus woont weer bij u in de hemel. 
We kunnen hem niet meer zien. 
Hij is helemaal bij u.
Maar we weten dat de heilige Geest ons kracht kan geven om over Jezus te vertellen. 
We bidden om die kracht. 
Amen. 

Tip 
Ga in een kring zitten voor 

dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je 
meeneemt uit de dienst in 

het midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL 

4-8 jaar
Bij Handelingen 2:1-11
Laat de kinderen eerst de plaat zien. Wat zien 
ze? Waar zou het verhaal over gaan?

Jezus gaat naar de hemel
Wat heerlijk dat Jezus weer bij ons is! denkt 
Petrus. De speciale vrienden van Jezus 
wandelen samen met hem naar de Olijfberg. 
In de handen van Jezus zie je nog de littekens 
van de spijkers. 
Wat was Petrus verdrietig toen Jezus stierf 
aan het kruis. Gelukkig is hij niet meer dood! 
Jezus leeft, en hij is al een paar keer naar 
zijn leerlingen toe gekomen om met hen te 
praten. Ook vandaag is hij weer bij hen.  
Jezus vertelt wat er de komende tijd gaat 
gebeuren. ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. 
Daar moeten jullie wachten,’ zegt hij. ‘Mijn 
Vader zal jullie met de heilige Geest dopen. 
Dat is anders dan toen Johannes mensen 
doopte, want hij doopte met water.’ Stil 
luisteren de vrienden. Eigenlijk zijn ze vooral 
benieuwd wanneer Jezus koning wordt. 
'Wordt u dan eindelijk koning van Israël?’ 

vraagt één van de leerlingen. Jezus staat 
boven op de berg stil. 'Jullie hoeven niet 
te weten wanneer ik koning word,’ zegt hij. 
'Alleen mijn Vader weet wanneer dat zal 
gebeuren. Ik moet nu weg, maar jullie zullen 
niet alleen zijn.’ 
De leerlingen denken na over deze woorden. 
Jezus heeft al vaker verteld dat hij weggaat. 
Op de avond dat hij gevangengenomen 
werd, zei hij dat hij iemand anders zou sturen. 
Iemand die zijn plek zou innemen. Een andere 
keer vertelde hij dat het goed was dat hij 
wegging. Omdat anders de helper niet kon 
komen. De helper zou aan de vrienden van 
Jezus kracht geven om het goede nieuws te 
vertellen. 

‘Wie helpt ons als u weg bent?’ vragen de 
leerlingen. ‘De heilige Geest zal jullie kracht 
geven,’ antwoordt Jezus. ‘Hij zal jullie helpen 
om met andere mensen over mij te praten. 
Jullie moeten overal in Jeruzalem het goede 
nieuws vertellen. En in heel Judea en Samaria, 
en overal op aarde.’
Maar wat is dat nu? Het lijkt wel alsof Jezus 
omhooggaat! Zien ze het nou goed? Ja! Jezus 
wordt meegenomen door een wolk. Verbaasd 

kijken de vrienden van Jezus omhoog. ‘Zie jij 
hem nog?’ Ze blijven omhoogturen, maar ze 
zien Jezus niet meer. 

‘Jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken!’ 
zegt een stem. Verbaasd kijken de vrienden 
om zich heen. Er staan twee mannen bij 
hen. Ze hebben witte kleren aan. Zouden 
het engelen zijn…? ‘Zoals Jezus naar de 
hemel is gegaan, zo zal hij op een dag ook 
terugkomen,’ zeggen de twee mannen. 
Nu begrijpen de leerlingen het. Petrus kan 
niet stil blijven staan, en roept blij: ‘Jezus is 
teruggegaan naar de hemel! Terug naar zijn 
Vader! Jezus is nu helemaal bij God.’ Hij is 
bijna buiten adem als hij zegt: ‘Nu zullen we 
hier op aarde alleen zijn, maar niet voor lang. 
Dat heeft Jezus zelf gezegd. De heilige Geest 
zal komen om ons kracht te geven om overal 
het goede nieuws te vertellen! 
Zullen we teruggaan naar de stad? Jezus zei 
dat we in Jeruzalem moeten wachten op de 
heilige Geest.’ De andere leerlingen knikken. 
‘Laten we naar het huis gaan waar we altijd 
bij elkaar komen. Dan kunnen we bidden, net 
zolang tot de helper komt die Jezus heeft 
beloofd.’
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8-12 jaar
Handelingen 2:1-11

Jezus gaat naar de hemel
Lucas begint aan zijn tweede boek

Beste Theofilus,
In mijn eerste boek heb ik geschreven 
over alles wat Jezus gezegd en gedaan 
heeft. Het eind van dat boek gaat over 
de dag dat Jezus naar de hemel ging. 
Op die dag sprak hij met de apostelen, 
die hij uitgekozen had met hulp van de 
heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze 
moesten doen. Daarna ging hij naar de 
hemel.
De apostelen hebben gezien dat Jezus 
na zijn dood weer leefde. Hij heeft 
hun dat op allerlei manieren bewezen, 
veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij 
hen, en dan sprak hij met hen over  Gods 
nieuwe wereld.

Jezus geeft de apostelen een opdracht
Op de dag dat Jezus naar de hemel 
ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie 
moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar 
wachten. Want mijn Vader heeft beloofd 
om jullie de heilige Geest te geven. Dat 
heb ik jullie al verteld. Het zal over een 

paar dagen gebeuren: dan zullen jullie 
met de heilige Geest gedoopt worden. 
Dat is anders dan toen Johannes 
mensen doopte, want Johannes doopte 
met water.’
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: 
'Heer, is dat dan het moment waarop u 
koning van Israël zult worden?' Jezus 
antwoordde: 'Jullie hoeven niet te weten 
wanneer dat zal gebeuren. Dat weet 
alleen mijn Vader. Maar jullie zullen 
kracht krijgen van de heilige Geest. En 
daarna moeten jullie overal in Jeruzalem 
over mij vertellen. En in heel Judea en 
Samaria, en overal op aarde.'

Jezus gaat naar de hemel
Toen Jezus dat gezegd had, zagen de 
apostelen hem naar de hemel gaan. Een 
wolk nam hem mee, zodat ze hem niet 
meer konden zien.
Terwijl de apostelen nog omhoog 
stonden te kijken, waren er opeens twee 
engelen bij hen. Ze hadden witte kleren 
aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie 
moeten niet naar de lucht blijven kijken. 
Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij 
zal terugkomen op de wolken.’

10. OM TE WETEN

Hemelvaart
‘Hemelvaart’ is best een raar woord, vind je niet? Bij 
‘varen’ denk je misschien vooral aan iets dat je met 
een boot doet. Maar 'varen' betekende vroeger (in het 
Nederlands) ook 'gaan'. Hemelvaart betekent dus dat 
Jezus naar de hemel gaat.  
We vieren Hemelvaart altijd veertig dagen na Pasen. Dat 
betekent dat Hemelvaart dus altijd op een donderdag is! 
En tien dagen na Hemelvaart is het altijd Pinksteren.

De hemelvaart van Elia
In de Bijbel zijn nog meer verhalen te vinden over een 
soort ‘hemelvaart’. Het bekendst is het verhaal over Elia. In 
2 Koningen 2 kun je lezen dat Elia niet sterft, maar dat hij 
met een wagen en paarden van vuur naar de hemel wordt 
gebracht. Zijn leerling Elisa ziet dit gebeuren. Maar niet 
alle mensen geloven dat Elia echt weg is. Daarom willen 
ze hem gaan zoeken, maar ze vinden hem niet. 
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 
soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 
Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 
bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun 
je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen 
foute antwoorden!

4-8 jaar
-  Wat gebeurt er met Jezus in dit verhaal?
-  Waar gaat Jezus naartoe?
-  Hoe denk jij dat de hemel eruitziet? 
-  Jezus is nu helemaal bij God. Hoe zou dat zijn, bij God 

zijn?

8-12 jaar
-  Jezus zegt dat zijn leerlingen over hem moeten 

vertellen. Hoe zouden ze dat vinden, denk je? 
Spannend, eng, fijn of van alles een beetje?

-  Jezus zegt dat zijn leerlingen kracht zullen krijgen om 
over hem te vertellen. Van wie krijgen ze die kracht?

-  Wat voor kracht zou dat zijn, denk je? 
-  Zou die kracht jou ook kunnen helpen? Waarmee?
-  In de kerk kun je vaak snel zien welk feest er gevierd 

wordt. Met Kerst zie je bijvoorbeeld kaarsen staan. 
Met Pasen zetten mensen paastakken of een kruis in 
de kerk. En als het Pinksteren is, kun je vaak een vlam 
of een duif zien. Maar bij Hemelvaart zie je heel vaak 
niets. Wat vind jij passen bij Hemelvaart?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar ‘Een wolk’ uit de Samenleesbijbel. 
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

13. OM TE DOEN

4-8 jaar
Jezus is bij God
Jezus gaat terug naar de hemel. Een wolk neemt hem mee! 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- de twee werkbladen

En verder:
- potloden
- scharen of prikpennen
- eventueel watjes

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de wolk uitknippen, en een 

gleuf maken op de aangegeven plek. Help 
de kinderen als ze dit nog niet zelf kunnen.

-  Plaats de wolk in de gleuf. De wolk kan nu 
voor Jezus schuiven.

Tip 
Heb je veel tijd? Versier de wolk met watjes en kleur de rest van de plaat in.

schui
fstroo

k
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ifs
tr
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k
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8-12 jaar
Vertel het door!
De leerlingen van Jezus mogen zijn 
boodschap doorvertellen. Zo geven ze het 
licht van zijn boodschap door.  
Kunnen de kinderen iets vertellen met 
lichtsignalen?

Je hebt nodig:
- een zaklamp 
- morsecodes op papier

Aan de slag:
Eén van de kinderen kiest een woord uit 
het bijbelgedeelte. Denk bijvoorbeeld aan: 
Jezus, koning, wolk, hemel, mannen. Hij 
of zij seint het woord heel langzaam met 
de zaklamp. Kunnen de andere kinderen 
raden welk woord er wordt geseind? 

8-12 jaar
Kracht van de heilige Geest
Jezus belooft zijn leerlingen dat ze de kracht van de heilige 
Geest zullen krijgen om over hem te vertellen. Het woord 
‘geest’ in de Bijbel betekent ook ‘adem’. Laat de kinderen 
met een proefje zien dat hun adem (de Geest) veel kracht 
heeft! 

Wat heb je nodig?
- een plastic boodschappentas (zonder gaatjes!)
- een stapel boeken
- een weegschaal
- pen en papier

Aan de slag:
-  Duw alle lucht uit de tas en maak hem helemaal plat. 
-  Leg de tas op tafel met de open kant naar je toe. Leg eerst de 

helft van de boeken op de tas.
-  Houd de open kant van de tas bij 

elkaar in je hand en blaas in de tas. 
Wat gebeurt er? 

-  Leg er steeds één boek bij. Hoeveel 
kilo krijgen de kinderen omhoog? 

Duw alle lucht uit de tas

en maak hem helemaal plat.

1
Leg de tas op tafel met de open kant

naar je toe. Leg eerst de helft van de

boeken op de tas.

2
Houd de open kant van de tas bij

elkaar in je hand en blaas in de tas.

3
Leg er steeds één boek bij.

Hoeveel kilo krijg jij omhoog?

4

je hebt nodig:
* een plastic boodschappentas (zonder gaatjes)  * een stapel boeken  * een weegschaal  * pen en papier

wat
gebeurt

er?

Tip 
Kijk op de themapagina ‘Hemelvaart en Pinksteren’ in de Samenleesbijbel voor nog meer informatie en ideeën (bladzijde 2118-2121). En op bladzijde 1807-1808 vind je de stap die bij dit verhaal hoort.

 

Tip 
 = kort schijnen (1 seconde) = lang schijnen (3 seconden)
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13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 
mensen. Dat is een wens die vaak aan 
het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij 
hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Willemijn de Weerd

Illustratie: NBG/De Boer Illustraties

Illustratie opdracht 4-8 jaar: NBG/De Boer Illustraties

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en 
jullie beschermen. De Heer zal bij jullie 
zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal 

aan jullie denken en jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 
houd elkaars handen vast.

- Laat drie kinderen elk een 
zin uitspreken, of spreek 

alles samen uit.
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Maar jullie zullen kracht krijgen van de  
heilige  Geest. En daarna moeten jullie overal 

in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea 
en Samaria, en overal op aarde. 
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HEMELVAART

‘Hemelvaart’ is best een raar woord, vind 
je niet? Bij ‘varen’ denk je misschien vooral aan iets dat je 
met een boot doet. Maar 'varen' betekende vroeger (in het 
Nederlands) ook 'gaan'. Hemelvaart betekent dus dat Jezus 
naar de hemel gaat.
We vieren Hemelvaart altijd veertig dagen na Pasen. Dat 
betekent dat Hemelvaart dus altijd op een donderdag is! En 
tien dagen na Hemelvaart is het altijd Pinksteren.

DE HEMELVAART VAN ELIA

In de Bijbel zijn nog meer verhalen 
te vinden over een soort ‘hemelvaart’. Het 
bekendst is het verhaal over Elia. In 2 Koningen 
2 kun je lezen dat Elia niet sterft, maar dat hij 
met een wagen en paarden van vuur naar de 
hemel wordt gebracht. Zijn leerling Elisa ziet dit 
gebeuren. Maar niet alle mensen geloven dat Elia 
echt weg is. Daarom willen ze hem gaan zoeken, 
maar ze vinden hem niet. 

VERTEL HET DOOR!

De leerlingen van Jezus mogen zijn licht laten schijnen en zijn boodschap 
doorvertellen. Kun jij ook een boodschap doorgeven met lichtsignalen?
 
Je hebt nodig:
- een zaklamp 
- de morsecodes 

Kies een woord uit het bijbelgedeelte. Denk bijvoorbeeld aan: Jezus, koning, wolk, 
hemel, mannen. Sein dan het woord heel langzaam met de zaklamp. Wie heeft het 
eerste door welk woord jij seint?

 = kort schijnen (1 seconde)
 = lang schijnen (3 seconden)
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KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST

Jezus belooft zijn leerlingen dat ze de kracht 
van de heilige Geest zullen krijgen om over hem 
te vertellen. Het woord ‘geest’ in de Bijbel betekent ook 
‘adem’. Hoeveel kracht heeft jouw adem? 

Duw alle lucht uit de tas

en maak hem helemaal plat.

1
Leg de tas op tafel met de open kant

naar je toe. Leg eerst de helft van de

boeken op de tas.

2
Houd de open kant van de tas bij

elkaar in je hand en blaas in de tas.

3
Leg er steeds één boek bij.

Hoeveel kilo krijg jij omhoog?

4

je hebt nodig:
* een plastic boodschappentas (zonder gaatjes)  * een stapel boeken  * een weegschaal  * pen en papier

wat
gebeurt

er?

Maar jullie zullen kracht krijgen 
van de  heilige  Geest. En daarna 

moeten jullie overal in Jeruzalem 
over mij vertellen. En in heel Judea 

en Samaria, en overal op aarde. 

Handelingen 1:8


