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Gezins

Feest in de hemel!

Met Pasen hebben we gedacht aan dat moeilijke werk van Jezus aan het kruis.

important work.

Doordat Jezus weer opstond uit de dood liet Hij zien dat Hij sterker is dan het

They are

kwaad en de dood. Door de hemelvaart laat God de Vader zien dat Hij het offer dat
Jezus bracht heeft geaccepteerd. Jezus’ werk op aarde is klaar en daarom geeft God

THE MOST

de Vader Hem Zijn plaats weer terug aan Zijn rechterhand.

important work.

Hemelvaartsdag, een prachtig feest waar je als gezin heerlijk van kunt genieten! Je vindt in deze
brief verschillende ideeën om samen met je gezin stil te staan bij de betekenis van
Hemelvaartsdag. Kies dat wat je leuk vindt en wat bij je gezin past; Gods zegen!

C.S. Lewis

Hemels ontbijtje

Hoe zou dat zijn geweest…?
De Bijbel vertelt ons er niks over, maar wat
denk jij: hoe zouden de engelen gereageerd
hebben toen Jezus thuiskwam in de hemel?
En God de Vader?

Naast alle eigen lekkernijen mag dit niet ontbreken bij het ontbijt:
* Gekookt eitje (Begin met een terugblik op Pasen: een ei is het teken
van nieuw leven. Tijdens het eten van het eitje kun je praten over
Jezus werk aan het kruis en het lege graf).
* Aardbeien (Snij alle aardbeien in plakjes zodat er hartjes ontstaan.
Leg ze op een beschuit. Deze hartjes vertellen van de liefde van God
de Vader voor Jezus. God geeft Jezus Zijn plaats weer terug in de
hemel).
* Slagroom voor op de aardbeien (Vertel hoe Jezus naar de hemel
gaat en dat ze Hem door de wolken niet meer kunnen zien. Jezus
heeft beloofd dat Hij weer terug zal komen op de wolken! Hij roept
dan al Gods kinderen om voor altijd bij Hem te zijn; wat een feest zal
dat zijn! Daar past zo’n lekker aardbeiengebakje wel bij J!
Lees tijdens of na het ontbijt het verhaal van hemelvaart uit de
(kinder)Bijbel: Handelingen 1: 1-14

Gedicht
‘Jezus gaat naar de hemel’
Jezus is met zijn discipelen
naar een hoge berg gegaan.
Hij zegt: ‘Ik ga naar Mijn Vader
want daar kom ik ook vandaan.’
‘Ik laat jullie niet alleen hoor,
Ik beloof je, als je wacht,
komt Mijn Geest in jullie wonen.
En ontvangen jullie kracht.’
‘Ja, Mijn Geest zal jullie helpen.
Hij maakt je van binnen blij.
Ga op reis naar alle mensen,
en vertel ze maar van Mij.’
Jezus zegent eerst Zijn vrienden,
dan gaat Hij bij hen vandaan.
Kijk, de vrienden zien hoe Jezus
naar Zijn Vader is gegaan.
En ze staren naar de hemel.
Nee, hun Heer zien ze niet meer.
Wel twee engelen die
verschijnen,
En zij zeggen: ‘Hij komt weer!’
‘Jezus komt eens op de wolken.’
Wat een feestdag, dat is fijn!
Want dan roept Hij al Gods
kinderen,
om altijd bij Hem te zijn.
Van: bijbelidee.nl

De vlieger
Creatief

- Knutsel met je gezin een echte vlieger! Een voorbeeld
vind je hier:
youtube.com/watch?v=oWdnHmZjGTk&ab_channel=Levi
Broekhuizen of zoek op ‘sleevlieger maken’.
- Kleine kinderen kunnen een hele simpele vlieger maken
door een dunne plastic tas/zak vast te maken aan een
touwtje. Versier de tas met mooie kleuren.
- Haal de oude vlieger van zolder en pimp het tot een echte
gezins-vlieger; iedereen mag er iets leuks op zetten of
tekenen.
- Geen creatieve bui? Neem een vlieger mee, desnoods die
van de buren ;-).

Frisse neus

Ga er lekker op uit met je gezin naar een plek waar je goed
kunt vliegeren. Neem een picknick mee en geniet van de
reis van de vlieger die hopelijk tot hoog in de lucht komt!

Geen wind?
Vouw papieren vliegtuigjes.
Voorbeelden genoeg op internet. Doe een
wedstrijdje welk vliegtuigje het hoogst de lucht in
gaat of het verst komt.
Bellenblazen is ook een optie: die bellen gaan
werkelijk áltijd een hemelvaart maken!

Moe van het vliegeren? Ga eens op je rug in het gras liggen
en kijk naar de lucht en de wolken.
Welke vormen zie je?
Veranderen de vormen?
Hoe denk jij dat de lucht eruit zal zien als Jezus terugkomt?
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Kort verhaaltje
Wil je met je kinderen een dieper geloofsgesprek, dan is onderstaand verhaaltje
daarvoor een mooie opening. Je kunt het verhaal tijdens het vliegeren vertellen,
maar ook in de auto onderweg naar huis of ’s avonds na het eten.
Boven op de zeedijk zie je een jongen heen en weer rennen. Het is Pieter, hij
woont in het huisje beneden aan de dijk. Elke dag wanneer het hard waait is
hij heerlijk aan het spelen met zijn vlieger. Van zijn oma heeft hij een extra
grote gekregen voor zijn tiende verjaardag. Wanneer het heel hard waait moet
hij zelfs oppassen dat hij niet mee de lucht in gaat! Zo nu en dan springt hij een
eindje mee en laat zich voortduwen door de harde wind. Pieter heeft heerlijke
rode wangen van al dat rennen en springen.
Er komt een meneer langs wandelen. Hij kijkt naar Pieter die heen en weer
rent en zo nu en dan een reuzesprong maakt. De meneer blijft staan en kijkt
langs het touw dat ergens in de wolken verdwijnt. Hij snapt er niks van. “Zeg,
jongetje, wat doe jij eigenlijk?” “Ik ben aan het vliegeren, meneer!” De meneer
kijkt nog eens naar het touw in Pieters handen dat helemaal tot in de wolken
gaat en zegt: “Ik zie die vlieger helemaal niet. Zou hij er nog wel aanzitten?”
Pieter krijgt een grote grijns op zijn gezicht. “Ja meneer, want ik voel hem
trekken!”
Kies een paar vragen:
- De vlieger uit het verhaal kun je niet zien, toch voel je het wel trekken als je
het touw vast hebt. Wij kunnen God niet zien. Voel jij God wel eens ‘trekken’?
Vertel!
- Je voelt een vlieger alleen trekken als je het touw vast hebt. Is er ook iets in
ons leven wat we nodig hebben zodat we God kunnen voelen? (Jezus is de
enige manier om bij God te komen, je kunt Hem vergelijken met dit touw;
wanneer je Jezus goed vasthoudt blijf je in verbinding met God)
- Wat doet Jezus in de hemel?
- Wat heeft Jezus beloofd toen Hij naar de hemel ging?
- Welke opdracht geeft de Here Jezus aan zijn discipelen?
- Wat betekent dit voor mij?

Lekker zingen of luisteren
Zoek op YouTube het lied ‘Ik moet weggaan’
op van Elly en Rikkert. Dit lied legt prachtig de
link naar het volgende feest: Pinksteren.

‘Ik moet weggaan, Ik kan echt niet
blijven. Maar Ik zal een mooie brief in
jullie harten schrijven.

Als je dan Mijn woorden leest, weet je dat
Ik ben geweest.’

NEHEMIA

VBG DOKKUM

Gebedsspiraal
Wat is het mooi en krachtig wanneer je als
gezin samen kunt bidden!
Vinden de kinderen het eng om hardop te
bidden dan is het benoemen van
gebedspunten een mooie eerste stap.
Neem de tijd
gebedsmoment.

en

rust

voor

dit

1.Denk na wat je in je gebed aan Jezus wilt
vertellen en schrijf dat in de spiraal. Iedereen
van het gezin komt aan beurt.
2.Knip over de lijnen van de spiraal. Het
wordt nu een lange ‘slang’.
3. Maak een touwtje vast aan het
middelpunt van de cirkel (nu uiteinde van de
slang). De spiraal bungelt nu naar beneden
aan het touwtje.
4. Hou de spiraal boven een kaars. Wat
gebeurt er? (De spiraal gaat draaien)
Door de warme lucht van de kaars gaat de
spiraal draaien. Hierdoor lijkt het alsof de
geschreven gebeden naar ‘boven’ gaan. Je
kunt de warme lucht niet zien, maar toch is
het daar en gaat de lucht naar boven. De
Heilige Geest kun je niet zien, maar als je
Jezus kent als je Redder, woont Hij in jou. Hij
zorgt ervoor dat al je gebeden bij God komen.
Ga nu met elkaar en voor elkaar bidden.
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Gods zegen voor jullie gezin!

