
KERKBOEKJE 

Jezus gaat terug naar de hemel 

 

Zoek de vet gedrukte woorden op in 

de woordzoeker. 

 

Jezus was met zijn leerlingen naar de 

Olijfberg gegaan. Daar sprak Hij ze 

nog een laatste keer toe. De 

leerlingen wilden weten of Jezus nu de 

nieuwe koning van Israël zou worden. 

Jezus antwoordde: “Jullie hoeven niet 

te weten wanneer mijn Vader dat 

precies laat gebeuren. Maar jullie 

zullen kracht krijgen van de heilige 

Geest en jullie zullen iedereen over Mij 

vertellen. Hier in Jeruzalem, in de 

omgeving, maar ook alle andere 

plaatsen van de wereld”.  Toen Jezus dat gezegd had, werd Hij door een onzichtbare kracht 

opgetild. Hij verdween uit hun zicht. De leerlingen zagen alleen nog een wolk in de lucht. De 

leerlingen waren verbaasd en verward. Wat moest er nu gebeuren? Bleef Jezus, hun 

geweldige Koning, nu echt voor altijd weg? Toen de vrienden van Jezus om zich heen keken, 

zagen zijn plotseling dat er twee mannen bij gekomen waren. Waar kwamen die mannen zo 

plotseling vandaan? En wat hadden ze prachtige witte kleren aan….. Het waren engelen en 

ze zeiden: “Mannen van Galilea. Wat staan jullie hier nu in de lucht te kijken? Jezus, die van 

jullie weggenomen is in de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen!”. Nog wachten 

christenen op de dag dat Jezus terug zal keren. We hoeven niet naar de lucht te staren, maar 

we kunnen wel in de Bijbel lezen over wat Jezus heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat we alle 

mensen het goede nieuws moeten brengen. Het goede nieuws is: Jezus is Gods Zoon. Hij heeft 

laten zien dat Hij sterker is dan de dood. Hij is een geweldige Koning! Hij is naar de hemel 

gegaan, maar Hij zal ook terugkomen en alles wat verkeerd is op aarde weer goed maken. 

Het goede nieuws is ook: ieder die in Jezus gelooft, mag ook bij Hem in de hemel komen! 

Tegen zijn leerlingen had Jezus gezegd: “Ik ga terug naar Degene die Mij gezonden heeft: 

God de Vader. Jullie zijn verdrietig, omdat Ik zeg dat Ik bij jullie wegga. Maar het is beter voor 

jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, dan kan de Geest van God, de Trooster die het 

voor jullie op zal nemen, niet op aarde komen”. De Trooster waar Jezus over sprak, is een naar 

voor de Geest van God. De Geest van God is net als de wind, zegt de Bijbel. Je kunt Hem niet 

zien, maar je kunt wel voelen dat Hij er is. 



Belangrijk is om te weten waarom de hemelvaart zo belangrijk voor ons is. De Here Jezus doet in 

de hemel het volgende voor ons: 

 

• Jezus maakt een plekje bij God de Vader voor ons klaar. 

• Jezus bidt voor ons . Hij vraagt of onze zonden vergeven worden. 

• Hij geeft ons de Heilige Geest als Trooster en Helper. 

 

Probeer eens de volgende vragen over de hemelvaart te beantwoorden: 

In welk Bijbelboek wordt geschreven over de hemelvaart ? _________________________________ 

Hoeveel dagen na Pasen vond de hemelvaart plaats ? ____________________________________  

Hoe ging Jezus naar de hemel? ______________________________________________________ 

Wie verschenen er aan de apostelen bij de hemelvaart van Jezus ? __________________________ 

Jezus neemt plaats aan de_____________________________________ van God. 

Vanaf welke berg ging Jezus naar de hemel ? ___________________________________________ 

Kun je de vijf verschillen vinden in de onderstaande plaatjes ? 

Kun jij de weg naar de Olijfberg 

vinden ? 



Hoe denk je dat  de hemel er uit ziet ? Maak er een mooie tekening van. 




