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Jezus gaat naar de hemel, 
maar komt eens terug
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Thema: Jezus komt terug als Overwinnaar
Projectthema: Ik zal met je zijn

Doel
De kinderen ontdekken dat Jezus naar de hemel gaat, maar eens terugkeert om Gods overwinning te voltooien.

Toelichting
Jezus heeft zonde en dood overwonnen op Pasen. Hij leeft en regeert voor altijd. Maar doordat mensen zo vaak ondank-
baar zijn naar de God die hen heeft verlost (=zonde) en door de gevolgen daarvan (een ontwrichte wereld) zien we soms 
zo weinig van die overwinning. Jezus zegt dat zijn leerlingen niet verdrietig hoeven te zijn, als Jezus niet meer in hun leven 
en de wereld is. In de hemel zal Hij aan hen blijven denken en eens zal Hij terugkeren als overwinnaar. Dan zal alle zonde 
en verdriet verdwenen zijn. Dan kunnen ze volmaakt blij zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus gaat naar de hemel
Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen het verhaal van Jezus’ hemelvaart. Leg de nadruk daarbij op het feit dat Jezus hun 
hoop geeft door te beloven dat Hij zal terugkomen om ook Gods kinderen volmaakt gelukkig te maken. Alle verkeerde en 
verdrietige dingen (laat de kinderen voorbeelden noemen) zullen dan niet meer bestaan. Jezus zal dan Koning van heel de 
aarde zijn

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus komt terug als Overwinnaar
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen hoe zij zich voelen als hun ouders een paar dagen weg zijn. Zijn ze dan alleen? Nee, er 
komt oppas. Hij of zij is ook aardig en lief. Maar toch is het anders. Je wordt toch het liefst naar bed gebracht door je vader 
of moeder (nachtzoen, gebed, verhaaltje voorlezen). Maar ze hebben beloofd: overmorgen als je wakker wordt zijn wij er 
weer. Daar denk je aan, als je in bed ligt en misschien een beetje verdrietig bent. En als ze terug zijn ben je heel blij! Hoe 
laat je dat merken?
Jezus belooft voor zijn Hemelvaart al dat Hij terug zal komen. Ze zullen verdrietig zijn, omdat ze Jezus zo graag bij zich 
hebben. Hij is zo goed voor hen. En Hij helpt hen zo goed om dichtbij God te leven en om met verdriet en tegenslagen om 
te gaan. De wereld is niet altijd zo fijn. Jezus belooft dat, als Hij terugkomt op aarde, alles perfect zal zijn. Alle zonde en 
verdriet zijn dan weg. Voor altijd. Als Jezus Koning is van heel de aarde zullen ze heel blij zijn.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Verdriet verandert eens in blijdschap
Richtlijnen: Geen jongere is graag verdrietig. We huilen liever niet, omdat we gelukkig willen zijn. We willen lachen en ge-
nieten van mooie dingen. We willen goed zijn, houden van God en de mensen om ons heen. Maar dat lukt vaak niet. Dan 
kunnen we ons schuldig voelen. We schieten tekort.
De discipelen weten hoe kwetsbaar ze zijn als Jezus niet bij hen is. Hoe vaak moet Hij hen niet helpen en corrigeren in 
hun geloven. En nu zegt Hij dat Hij binnenkort teruggaat naar de Vader. Maar Hij zegt ook dat onze tranen daarover zullen 
verdwijnen. Er zal volmaakte vreugde komen, omdat Hij zal terugkeren als Koning van Gods Koninkrijk. Want alles dat hen 
nu ongelukkig maakt in henzelf en hun omgeving zal dan goed zijn. Daar mogen de discipelen om bidden in Jezus’ naam, 
totdat het werkelijkheid wordt.
Hemelvaart vieren betekent voor ons, dat we deze belofte herhalen en elkaar daarmee bemoedigen. Jezus Christus heeft 
op Pasen zonde en dood overwonnen. Daar verandert niets meer aan, ook al zie je dat nu nog niet. 

Extra bijbelgedeelte: Psalm 126 
(Deze psalm werd gezongen door het volk Israël in ballingschap. Het is verdrietig. De HEER is hen altijd nabij geweest; de 
profeten zeggen dat Hij ook nu voor hen op zal komen. Maar hoe dan en wanneer? Toch geloven ze dat ze aan die belofte 
mogen vasthouden. Hun verdriet zal veranderen in gejuich.)
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Dat klinkt simpel: Jezus gaat weg en Hij komt terug. Maar zo eenvoudig ligt het niet. 
Daarom vergelijkt Jezus de hemelvaart met de geboorte van een kind. Het is een ongelofelijk gebeuren om een kind ter 
wereld te mogen brengen. Om te beginnen is zwangerschap best een opgave. En dan de geboorte, die heet niet voor 
niets ‘partus’. Geboorte is de scheiding van het nieuwe leven van de moeder. En dat doet pijn. Niet voor niets zeiden onze 
voorouders: ‘De kraamvrouw loopt langs de rand van de dood!’. Maar als door alle pijn en moeite heen het kindje ter wereld 
is gekomen, dan kun je als moeder (en vader) eigenlijk alleen maar blij zijn. De pijn is snel vergeten. 
Zo begint Jezus zijn uitleg. De leerlingen vragen: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: ‘Nog een korte tijd en jullie zien Me niet 
meer, maar kort daarna zien jullie Me terug’.
Jezus gebruikt in het Grieks twee verschillende woorden voor ‘zien’. Het eerste zou je kunnen vertalen met ‘’waarnemen’ 
of ‘met aandacht bekijken’. Wij hebben dat Griekse woord ook in het Nederlands in het woord theorie. Het tweede zou je 
kunnen vertalen met ‘aanschouwen’. Hier zit geen afstand meer in! Je ontmoet Christus lijfelijk. Het is niet vreemd dat de 
eerste christengemeente hier de ontmoeting met de opgestane Heer in Woord en Sacrament in herkende.
Kernwoord in dit gedeelte is eigenlijk vers 22: ‘Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en 
niemand zal je je vreugde afnemen’.
Hemelvaart is op een wonderlijke wijze vervuld met blijdschap. De leerlingen weten niet goed wat ze daarmee aan moeten, 
lees ook Handelingen 1. De boodschap van de engelen zet ze op een nieuwe weg. Zij mogen het goede wat ze van Jezus 
ontvingen, zijn evangelie, de wereld door verkondigen. De scheiding van Jezus doet pijn. In de opdracht van verkondiging 
dragen ze Jezus mee in hun hart. 

Vragen
• Snap je dat afscheid nemen pijn kan doen?
• Begrijp je de verbinding met de geboorte van een kind?
• Snap je dat jonge ouders de geboorte van hun kind als een wonder ervaren?

Auteur: WPvdH

Liederen

Psalm 47
Lied 661     (=Gezang 228 LvdK)
Lied 663     (=Gezang 234)
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Hemelhoog 121
Elke oog zal hem zien als Hij komt  Hemelhoog 720
We zullen opstaan   Hemelhoog 737
Ik moet weggaan    Hemelhoog 231
Toen de Heer was opgestaan  Hemelhoog 199
Op het puntje van mijn stoel  Liedjes voor de kinderen 3: Elly en Rikkert

Auteur: PZ
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Inleiding
Het is feest in het huis van Evi! Er hangen slingers en er 
is beschuit met muisjes. Kun jij raden wat er aan de hand 
is? Evi heeft vandaag een zusje gekregen! Een baby in 
huis, dat is leuk! Toen mama gisteren naar het ziekenhuis 
ging, keek ze niet blij. Want mama had pijn, dat kon je 
zo zien aan haar gezicht. Dat hoort erbij als er een baby 
geboren wordt. Dat kost veel moeite, had papa Evi ver-
teld. Maar daar merk ik nu helemaal niks meer van, denkt 
Evi opgelucht. Iedereen is blij en er komt steeds visite en 
ik kan bij de baby kijken wanneer ik maar wil. Wat een 
geweldige dag is dit!  

Vertelling
Toen Jezus op aarde was, bracht Hij veel tijd door met 
zijn discipelen. Ze kenden elkaar goed. Ze waren echte 
vrienden van elkaar. Daarom wil Jezus hun op een dag 
iets belangrijks vertellen. Hij vertelt aan zijn discipelen dat 
Hij over een tijdje weg zal gaan. En Hij vertelt ook, dat Hij 
weer terug zal komen na een poosje. 
De discipelen snappen het niet. ‘Wat bedoelt Jezus hier-
mee?’, vragen ze aan elkaar. Jezus hoort hen praten en 
zegt: ‘Luister goed’. ‘Ik zal sterven, dan zullen jullie heel 
verdrietig zijn. Maar Ik heb ook goed nieuws: want jullie 
verdriet zal helemaal veranderen in vreugde’. Jezus geeft 
een voorbeeld: ‘Net zoals wanneer er een baby geboren 
wordt: eerst is het moeilijk en doet het pijn, maar als de 
baby geboren is, is een moeder heel blij en vergeet ze de 

Jezus gaat naar de hemel

pijn’. 
Nadat Jezus is gestorven op Goede Vrijdag, zijn de 
discipelen heel verdrietig. Maar als ze zien dat Hij weer 
is opgestaan, zijn ze heel blij. Ze willen zoveel mogelijk 
bij Hem in de buurt zijn. ‘Jullie zullen de kracht van de 
Heilige Geest krijgen’, vertelt Jezus. ‘Hij zal jullie helpen 
om overal over Mij te vertellen’. 
De discipelen luisteren goed. Plotseling zien ze Jezus op 
een wolk naar de hemel gaan. Hij gaat naar zijn Vader. 
Dat had Hij eerder al eens verteld. Maar ze weten nu ook: 
Jezus is wel opgevaren naar de hemel, maar eens komt 
Hij terug als Overwinnaar. En dan zal hij Koning zijn voor 
altijd over heel de aarde. Dan zullen de mensen die bij 
Hem horen voor altijd blij zijn en gelukkig. Ze doen geen 
verkeerde dingen meer. Er zal geen verdriet meer zijn en 
niemand hoeft er te huilen. Wat een geweldige dag zal 
dat zijn! Jezus Koning voor altijd. 

Vragen
• Kun je een voorbeeld noemen van verdrietige of ver-

keerde dingen die niet meer gebeuren als Jezus weer 
is teruggekomen als Koning?

Auteur: SvK 
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Inleiding
Wat vind je ervan, als je ouders een paar dagen weg-
gaan? Ben je dan alleen? Of… komt er iemand langs?
Misschien komt de oppas wel. Die is ook aardig. Vind je 
dat dan heel cool en leuk of heb je toch liever je eigen 
ouders?
Maar na die paar dagen komen je ouders weer terug. Je 
weet als je gaat slapen, dat ze er morgen weer zullen zijn. 
Het verhaal van vandaag gaat over hoe Jezus ooit weg-
ging van de aarde. Hij ging naar zijn Vader in de hemel. 
Maar: Hij komt ooit weer terug! En in de tussentijd heeft 
Hij ons een oppas gegeven: de Heilige Geest. 

Bijbelverhaal
Jezus heeft een probleem. Het is bijna Pasen, en Hij weet 
dat Hij zal sterven. Dus dat moet hij aan zijn leerlingen 
vertellen, maar ze begrijpen Hem eigenlijk niet. Hij heeft 
het ze nu al een kwartier lang proberen uit te leggen, 
maar het kwartje is nog niet gevallen.
Hij hoort een van zijn leerlingen fluisteren: ‘Wat bedoelt 
Hij nou? Jezus zegt dat Hij binnenkort weggaat, maar dat 
we Hem daarna weer terug zullen zien?’
‘Ja, en wat Hij zegt over ‘dat Hij naar de Vader gaat’? Ik 
begrijp er niks van.’

Eigenlijk zijn de leerlingen gewoon bang. Ze reizen nu al 
een paar jaar met Jezus mee en ze vinden het eigenlijk 
wel fijn. Ze houden van Jezus en ze willen hem niet kwijt. 
Jezus ziet en hoort dat ze Hem niet begrijpen, en dat ze 
bang zijn. Hij zegt: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik 
bedoel met: ‘Nog een korte tijd en dan zien jullie Me niet 
meer, maar daarna zien jullie Me weer terug?’ Het bete-
kent dat Ik binnenkort niet meer op aarde ben. Ik ga naar 
mijn Vader in de hemel. En ja, jullie zullen verdrietig zijn, 
terwijl sommige mensen op aarde blij zijn. Je zult huilen, 
maar uiteindelijk… zul je ook weer blij zijn. Ik kom terug. 
Ik zal weer naar de aarde komen, en dan zul je altijd blij 
zijn. Niemand zal je weer verdrietig maken. Maar tot die 
tijd gaat het echt wel even lastig zijn. Dus wil Ik jullie je 
iets beloven voor die tijd: als je iets nodig hebt, vraag het 
dan aan God. Hij zal het je geven.’
Een paar leerlingen knikken. Ze begrijpen het nog steeds 
niet helemaal en vinden het nog steeds een vreemd 
idee dat Jezus weg zal zijn. En dan ook weer terug gaat 
komen. Maar ze weten, voor de donkere dagen ertussen, 
dat ze altijd kunnen bidden en God kunnen vragen om 
wat ze nodig hebben: zo is er ook toch een lichtpuntje.

Slot
Jezus sterft inderdaad aan het kruis, maar op Pasen 
staat hij weer op uit de dood. Hij is nog een paar weken 
op aarde en Hij praat met zijn leerlingen, maar dan gaat 
Hij toch echt weg, naar de hemel. En zijn leerlingen blij-
ven alleen achter. Ze hebben het niet gemakkelijk, maar 
altijd hebben ze hoop: Jezus komt ooit terug.

Vragen
• Vind je het wel eens lastig dat Jezus nu niet op aarde 

is?
• Vind je het fijn dat Jezus ooit terugkomt? Denk je daar 

wel eens aan?

Auteur: RvR
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Inleiding
Was jij wel eens heel verdrietig, omdat je afscheid moest 
nemen van iemand? Vertel.
Iedereen is wel eens verdrietig, of niet? Ik heb kinderen 
voor de tv horen zeggen dat ze verdrietig waren, omdat 
de scholen zo lang dicht waren door Corona. Ze misten 
hun vrienden. In het begin denk je nog: lekker, we hebben 
vakantie. En toch ging het vervelen, maar je kon er niets 
aan veranderen. Je mocht pas weer naar school toen de 
regering het toestond.
Misschien heb je wel verdriet, omdat een opa of oma is 
overleden. Door corona, of een andere oorzaak.
We zijn liever niet verdrietig. We willen liever allemaal 
blij zijn, feestjes vieren, dansen, gelukkig zijn, spelen 
met vrienden en vriendinnen, toch? We gaan vandaag 
vertellen over de discipelen die ook verdriet kenden. 
Maar Jezus vertelt hun dat hun verdriet zal veranderen in 
vreugde. Hoe? Luister maar.

Bijbelverhaal
Onder een prachtige cederboom die heerlijk veel scha-
duw geeft, zit Jezus met zijn discipelen. Vaak zijn ze 
onderweg en is Jezus bezig zieke mensen te genezen, 
Farizeeën aan te spreken. Of Hij vertelt gelijkenissen aan 
alle mensen die het wilden horen. 
Maar nu zijn ze onder elkaar, Jezus met zijn discipelen. 
Niemand anders. Jezus wil speciaal aan zijn leerlingen 
nog zoveel vertellen. Wij mogen daar vandaag een stukje 
over horen. In de Bijbel staat nog veel meer over dit 
gesprek. 
Wat boffen die leerlingen van Jezus dat ze het recht-
streeks uit zijn mond mogen horen. Stil, luister, Jezus 
spreekt.
‘Nog een korte tijd, dan zien jullie mij niet meer. En dan, 
na weer een korte tijd zullen jullie Mij terugzien’. Jezus 
wacht even, zodat de discipelen goed horen wat Hij tegen 
hen zegt.
De leerlingen kijken Jezus met vraagtekens in hun ogen 
aan. Waar heeft Hij het over? Wat bedoelt Jezus daar 
mee? Hij heeft toch ook gezegd dat Hij naar zijn Vader 
gaat? Wat bedoelt Hij dan met een korte tijd? Ze begrij-
pen het echt niet’.

Jezus weet wel dat de leerlingen nog met veel vragen zit-
ten. ‘Jullie willen weten wat mijn woorden betekenen, he? 
Luister maar heel goed naar wat Ik zeg.’ Dat hoeft Jezus 
geen twee keer te zeggen. Hun oren staan wijd open. Er 
is de laatste tijd al zoveel gebeurd dat ze niet begrijpen. 
Gaat Jezus nu zelf alles uitleggen?
‘Ik zal sterven’, gaat Jezus verder, ‘jullie zullen verdriet 
hebben en huilen, terwijl andere mensen juist heel blij 
zullen zijn met mijn dood. Dat zijn vijanden, mensen 
die Mij niet willen geloven, die ook mijn woorden niet 
geloven. Maar onthoud het goed: jullie verdriet zal eens 
veranderen in vreugde. Dat beloof Ik jullie. Denk maar 
aan een moeder die een kindje krijgt. 

Als een kindje uit de moeder wordt geboren, doet dat 
best wel pijn, maar als de baby in haar armen ligt is ze 
alle pijn vergeten. Ze is dan zo blij dat haar kindje is 
geboren. 
Zo zal het ook bij jullie gaan. Jullie zullen verdrietig zijn 
omdat ze Mij zullen kruisigen en in een graf leggen. Maar 
als Ik na drie dagen weer aan jullie verschijn, zullen jullie 
blij zijn.
Ook zullen jullie verdriet hebben omdat Ik naar de hemel 
ga, maar er zal blijdschap komen als jullie Mij later zullen 
zien bij de Vader.’

De discipelen zijn stil en luisteren. Jezus kijkt hen een 
voor een aan voor Hij verder gaat.
‘Zo is het ook met jullie. Nu hebben jullie het moeilijk. En 
later, als Ik niet meer bij jullie ben, zullen jullie ook veel 
moeilijkheden tegenkomen. Dan zul je pijn hebben, uitge-
scholden worden, hongerlijden, in de gevangenis worden 
gegooid, mensen zullen jullie woorden niet geloven. 
Maar…’. De ogen van Jezus beginnen te stralen. ‘Maar er 
komt een dag dat alles voorbij is. Alle tranen worden dan 
gedroogd. Als jullie sterven, zullen jullie Mij terugzien en 
zo blij zijn! Niemand zal die blijdschap van jullie af kunnen 
pakken. Dan hebben jullie ook geen vragen meer, want 
jullie zullen alles begrijpen.’
Geen vragen meer stellen? Alles begrijpen? De discipe-
len kunnen het zich bijna niet voorstellen. Jezus moest 
eens weten hoeveel vragen ze hebben, net als wij. Wij 
begrijpen ook niet alles. Zelfs grote mensen hebben nog 
heel veel vragen. Gelukkig is Jezus nooit te moe om de 
vragen van de discipelen te beantwoorden.
‘Luister nog maar een keer heel goed naar mijn woorden’, 
gaat Jezus verder. ‘De Vader zal jullie alles geven wat 
jullie Hem vragen. Want jullie horen bij Mij’. 

De discipelen knikken. Ja, ze horen bij Jezus. Al drie jaar 
lang trekken ze met Hem op. Ze hebben alles achtergela-
ten en zijn Hem gevolgd. Ze hebben al zoveel gezien en 
gehoord. Jezus is de Zoon van God. Dat weten ze zeker. 
‘Vanaf nu moeten jullie tot de Vader bidden omdat je bij 
Mij hoort. En jullie zullen dan heel, heel erg blij worden.’
Voor de discipelen is dit best wel moeilijk te begrijpen. Wij 
kunnen in de Bijbel lezen dat Jezus inderdaad de discipe-
len achterliet. Dat Hij werd gekruisigd, gedood. Wat een 
verdriet. Maar Hij stond weer op. Wat een vreugde! Na 
Zijn opstanding is Jezus nog veertig dagen verschenen, 
ook aan de discipelen. Wat waren ze blij Hem weer te 
zien! Maar op de veertigste dag nam Hij afscheid en ging 
naar de hemel. Jezus stond in hun midden en plotseling 
steeg Hij omhoog. De discipelen staarden Hem na maar 
door een wolk konden ze Hem niet langer zien. 
Nu zijn ze alleen… Nee hoor. Niet echt alleen. Door alles 
wat Jezus hun verteld heeft, begrijpen ze nu wat er is 
gebeurd. Daarom kunnen ze ook met grote vreugde naar 
Jeruzalem gaan om daar God te danken.

Verdriet verandert eens in blijdschap
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En dat niet alleen. Ze begrijpen dat Jezus hun een op-
dracht heeft gegeven om anderen over Hem te vertellen. 
Maar als ze dat hebben gedaan en op een dag sterven, 
zullen ze Jezus weer zien, maar dan in de hemel. Omdat 
ze in Hem geloven. Dan hebben ze geen vragen meer en 
zullen alles begrijpen.

Wat ik je ook nog wil vertellen: Jezus komt terug. Hier op 
aarde. Wanneer? Dat weten we niet. Het is belangrijk in 
Hem te blijven geloven, ook nu Hij nog niet is teruggeko-
men. Wat Jezus belooft, doet Hij ook. Als Hij zegt dat Hij 
terugkomt, zal dat zeker gebeuren. Dan zal Hij de grote 
Koning zijn en iedereen zal voor Hem buigen en Hem 
aanbidden. Jij ook?

Auteur: JvVvN

 


