Jezus leren kennen in het wachten
Veertig dagen na Pasen gaat Jezus naar de Hemel, naar zijn Vader. Voordat Jezus gaat
vertelt hij zijn leerlingen dat zij binnenkort de Heilige Geest zullen ontvangen. De
leerlingen zien de Hemelvaart en keren terug naar Jeruzalem om te wachten op de
Heilige Geest.
In de Bijbel
Het verhaal van Hemelvaart vindt je in de Bijbel terug in:
-

Lukas 24, 13-35

In de kinderbijbels
Dit verhaal wordt ook in de volgende kinderbijbels verteld:
-

Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schröder)

-

Kijkbijbel

-

Prentenbijbel

-

De schat in ons hart (Els te Paske)

Liedjes (onder andere te vinden op Youtube)
-

Van donker naar licht

-

Wij zullen gaan, Opwekking Kids

-

Ik moet weggaan, Elly en Rikkert

-

Liefde, Blijdschap, Vrede, Opwekking Kids

-

Heer, we kijken omhoog, Sela

Knutsels/Activiteiten
-

Herkennen:
De leerlingen moeten nu wachten op de Heilige Geest. Moet jij ook weleens
wachten op iets? Is dat makkelijk? Weet je altijd waar je op wacht? Hoe herken
je het als je krijgt waar je op wacht, zonder dat je weet wat het is?

-

Jezus gaat naar de hemel:
Benodigdheden: een papieren/plastic bekertje, papier, draad, watten
Teken op het papier Jezus (of kies een plaatje van Jezus) en kleur deze mooi in.
Knip het figuur uit, waarbij je een beetje extra ruimte boven het hoofd houdt.
Prik een gaatje in het stuk papier boven het hoofd en rijg hier een draadje door.

Prik een gaatje in de onderkant van het bekertje en rijg de andere kant van het
draad waar Jezus aan zit door de onderkant van het bekertje. Zorg dat als je
aan de draad trekt Jezus verdwijnt in het bekertje. Versier het bekertje met
watten, zodat het op de wolken in de hemel lijkt.

-

Filmpje kijken:
Vond je dit verhaal leuk? Hier vind je het verhaal nog een keer, maar dan net
even anders: https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw

-

Nog een knutsel:
Zie: https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/38-hemelvaart/623-hemelvaart-ik-kom-terug-

knutsels

-

Nog een mooie kleurplaat:

