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Hallo allemaal, 

Donderdag 21 mei was het Hemelvaartsdag. Daarom staat deze kinderzondagsbrief in 

het teken van Hemelvaart. Weet jij wat Hemelvaartsdag betekent? 

 

 

              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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. 

https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=3


 

Handelingen 2: 1-11  

Jezus gaat naar de hemel 

 

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.'  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kijken: 

Hemelvaart uitgelegd in lego 

https://www.youtube.com/watch?v=BZhBenLOD6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=BZhBenLOD6Q


 

 

 

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’.  

Jouw adem (de Geest) heeft ook veel kracht. 

Wat heb je nodig? 

- een plastic boodschappentas (zonder gaatjes!) 

- een stapel boeken  

- een weegschaal  

- pen en papier 

Aan de slag!! 

1. Duw alle lucht uit de tas en maak hem helemaal plat. 

2. Leg de tas op tafel met de open kant naar je toe. Leg eerst de helft van de boeken op 

de tas. 

3. Houd de open kant van de tas bij elkaar in je hand en blaas in de tas. Wat gebeurt er?  

4. Leg er steeds één boek bij. Hoeveel kilo krijg jij omhoog? 

 

 

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. 

 

Volgende keer: Pinksteren 

https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA

