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Doelen:
Kinderen zullen begrijpen dat…
• Jezus terug ging naar de hemel.

• Jezus ons niet alleen liet maar Zijn Heilige 
Geest stuurde om ons te helpen.

• Het belangrijk is om het evangelie te delen 
met anderen terwijl we de terugkomst van 
Jezus verwachten. 

Benodigdheden: 
• ‘In de Wolken’ gedownload op een tablet 

of telefoon of Het Boek van Hoop  
(pagina 29-32)

In de wolken 

Jezus gaat terug naar de hemel 

 Matteüs 28:18-20; Handelingen 1:4-12

Vertel dat het heel normaal is om goed nieuws te delen met andere 
mensen. Vraag de kinderen om aan iemand naast zich kort te vertellen 
wat zijn of haar favoriete activiteit of les was.

Jezus ging terug naar de hemel. Maar Hij liet ons niet alleen achter. Hij stuurde 
Zijn Heilige Geest om ons te helpen totdat Hij terugkomt. Terwijl we wachten 
totdat Jezus terugkomt, is het belangrijk om het goede nieuws van vergeving 
te delen met anderen.

Laat ‘In de Wolken’ zien of lees het verhaal voor uit Het Boek van Hoop.

• Wat was het laatste dat Jezus gezegd heeft voordat Hij naar de hemel 
ging? (“Ik zal altijd bij jullie zijn.”)

• Wat vertelden de twee engelen aan de discipelen? (“Jezus zal op 
dezelfde manier weer terugkomen!”)

Vertel dat Gods Heilige Geest in de harten woont van een ieder die 
Jezus volgt. Dit betekent dat God Zijn Geest heeft gegeven om deel 
te zijn van onze gedachten en gevoelens. De Heilige Geest is onze 
Helper, hij leidt ons om te luisteren naar God, over God te leren en 
Hem te gehoorzamen.

Karaktereigenschap: Vrijgevigheid

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag
Bespreken: 
(8 minuten)
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“Want God (wijs omhoog) 

heeft zoveel liefde (maak een kruis met je vuisten over je hart) 

voor de wereld, dat Hij (wijs omhoog) 

Zijn enige (steek een vinger op) Zoon heeft gegeven; zodat ieder 

(wijs naar alle kinderen en jezelf) 

die in Hem (wijs omhoog) gelooft, niet (schud “nee” met je hoofd) 
verloren gaat maar eeuwig leven (strek je beide armen uit naar 

de hemel) heeft.” 

Johannes 3:16 

Leg uit dat alleen instructies die beginnen met de woorden: “Simon 
zegt…” Voorbeeld instructies:

“Simon zegt… Doe je hand op je hoofd.”

“Klap twee keer in je handen.”

Kinderen die de instructies opvolgen die niet beginnen met “Simon 
zegt…”zijn af. Ga door totdat er één kind overblijft. Leg uit dat de 
woorden “Simon zegt” de sleutel zijn van het gehoorzamen. Gods 
Heilige Geest werkt op dezelfde manier in ons en helpt ons om meer 
te zijn zoals Jezus.

• Wat zijn wat manieren hoe God heeft laten zien hoe vrijgevig Hij is voor 
ons? (verschillende antwoorden mogelijk)

 
Kennen je vrienden en familie Jezus? Bedenk manieren hoe je de 
Liefde van Jezus kan delen met hen.

Lieve God,
We zijn zo dankbaar dat we deel zijn van Uw grotere verhaal. 
Help ons om het goede nieuws over de Here Jezus te delen met 
anderen zodat zij ook uw Liefde leren kennen.
Amen.

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter 
eigenschap:  
Vrijgevigheid

Verbind met 
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


