
Sleutelvers: 
Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien 
weggaan. 
Handelingen 1:11b

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het voorgaande verhaal (of de verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 
Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 
ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Wat vertelde Jezus Zijn discipelen over de Heilige Geest die Hij beloofd had?
      (“Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft.”)

 •   Jezus heeft gezegd: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te 
maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van  _______ .”   
(de Heilige Geest)

 •   Wat vertelden de twee mannen die in het wit gekleed waren aan de discipelen van 
Jezus toen Jezus was opgestaan uit de dood en verdween in een wolk? 

       (“Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt 
zien weggaan.”)

Maar er is meer…
Nadat Jezus opgestaan was uit de dood, verscheen Hij 40 dagen lang aan Zijn discipelen. In 
die tijd liet Jezus verschillende keren zien dat Hij werkelijk leefde. Ook sprak Hij met hen over 
het Koninkrijk van God. Op een keer was Jezus met ze aan het eten en zei Hij tegen ze: “Wacht 
eerst op wat de Vader beloofd heeft”, zei Hij. “Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes 
doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.” 
(Handelingen 1:4b-5). De discipelen begrepen niet alles wat Jezus zei. Daarom bleven ze 
vragen: “Heer, is de tijd gekomen dat U Israël gaat bevrijden en het Koninkrijk herstellen?” 
Jezus antwoordde: “Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar 

In de wolken
Zoals verteld in Mattheüs 28:16-20; Handelingen 1:4-11

Voor de ouder



als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te 
vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken 
van de wereld” (Handelingen 1:7-8). Na dit gezegd te hebben werd Jezus, terwijl ze toe keken, 
opgenomen in een wolk. En twee mannen in witte kleren stonden ineens naast hen. Ze zeiden: 
“Wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo 
terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.” (Handelingen 1:11)

Gods grotere verhaal…
Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er 
daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En 
vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” (Mattheüs 28:18-20). Dit gebod 
van Jezus staat bekend als de Grote Opdracht. Maar voor de discipelen konden doen wat 
Jezus had gevraagd hadden ze de gave van de Heilige Geest nodig die Jezus had beloofd. 
Jezus zei hen: “Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen.” 
Jezus steeg op naar de hemel voordat de beloofde Heilige Geest gestuurd werd. Op een 
dag zal Jezus terugkeren vanuit de hemel, zoals het beloofd is in de Bijbel. Een aantal dagen 
nadat Jezus naar de hemel opgevaren was kwam de Heilige Geest en vervulde de volgelingen 
van Jezus tijdens het Pinksterfeest. Sinds die tijd wordt het Evangelie van Jezus nog steeds 
over de wereld verspreid en is de Heilige Geest gegeven aan diegenen die in Jezus Christus 
geloven. Als volgelingen van Jezus zijn wij ook geroepen om het Evangelie van Hem te 
verspreiden over de hele wereld, terwijl we wachten op de terugkomst van Jezus uit de hemel. 
De Heilige Geest zal ons ook kracht geven om getuigen van Jezus te zijn.

Mijn verhaal…
 •   Jezus zei tegen Zijn discipelen dat ze moesten wachten in Jeruzalem tot ze de Heilige 

Geest ontvingen. Wat zegt dat over hoe belangrijk de Heilige Geest is? 

 •  Jezus zie tegen Zijn discipelen dat Hij alle macht had in de hemel en op de aarde. 
     Wat zegt dat over wie Jezus is?

 •   Jezus roept Zijn volgelingen op om Zijn getuigen te zijn en om alle volken tot 
discipelen te maken. Op welk manier kun jij in je leven een getuige van Jezus Christus 
zijn?

Praat met God…
Lieve Here God,
Dank U dat U de Heilige Geest heeft gegeven aan degenen die geloven in Jezus Christus.
Dank U dat U de kracht van de Heilge Geest heeft gestuurd om ons te helpen.
Dank U voor de belofte dat Jezus op een dag terug komt.
Help mij om tot die dag een getuige van Jezus te zijn.
Amen.

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben 
altijd bij u, tot het einde van de tijd.     
Mattheüs 28:19-20 Het Boek
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