HANDELINGEN LES 1  JEZUS KEERT TERUG NAAR DE HEMEL
HANDELINGEN 1:1-11

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich verblijden in Gods plan om het Evangelie te verspreiden
tot Jezus terugkeert.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Te vertellen hoe Jezus de apostelen voorbereidde op Zijn vertrek.
Te verklaren waarom aan de apostelen de opdracht werd gegeven om in Jeruzalem op de Heilige
Geest te wachten.
Gods plan om het Evangelie geografisch te verspreiden te verklaren.
De hemelvaart van Jezus te beschrijven.

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

TOEPASSINGEN
Wees er van overtuigd dat Jezus opstond uit de doden.
Vertrouw op de kracht van de Heilige Geest als je het Evangelie brengt.
Wacht naarstig op Jezus’ terugkeer.
Verenig je met Jezus’ gebod om het Evangelie te verspreiden.

VOLGENDE WEEK

DE HEILIGE GEEST ARR IVEERT
Lees Handelingen 2:1-47
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ACHTERGROND

Jezus’ voorbereiding van de Apostelen
Na de inhoud van zijn Evangelie te hebben overlopen, vat Lukas samen hoe Jezus de tijd tussen Zijn opstanding
en hemelvaart gebruikte om Zijn discipelen voor te bereiden op hun bediening. Lukas verwijst specifiek naar de
apostelen “die Hij uitgekozen had” (1:2). De apostelen waren Gods uitverkoren instrumenten om Zichzelf te
verheerlijken doorheen de verkondiging van het Evangelie. Jezus bereidde Zijn evangelisten gedurende 40
dagen voor door hun opdrachten te geven, hen te overtuigen van Zijn opstanding “met veel onmiskenbare
bewijzen” en “de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen” (1:2-3). In de daaropvolgende jaren
waarin de apostelen veel leden omwille van hun verkondiging van de opstanding van Jezus, moeten ze
bemoedigd zijn geweest, wanneer ze terugdachten aan deze 40 dagen met Jezus. Ze leden omdat ze trouw de
laatste opdrachten van hun levende God gehoorzaamden.

Terwijl Jezus met Zijn discipelen at gaf Hij hun nadere instructies. Hij gebood hun “dat zij niet uit Jeruzalem weg
zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten” (Hand.1:4). Het bevel suggereert dat de
discipelen ervoor heen en weer liepen van Jeruzalem, maar nu in Jeruzalem moesten wachten op de Heilige
Geest.
De belofte van de Geest is een veelvoorkomend thema in de Bijbel. De Joden wisten dat het Nieuwe Verbond
vergezeld zou worden met het uitstorten van de Geest (Ezech.36:25-27). De Geest zou een verandering in het
hart van Israël teweegbrengen, zodat ze gehoorzaam zou worden aan de geboden van God. Een belangrijk deel
van het getuigenis van Johannes was dat de Messias met de Heilige Geest zou dopen (Luk.3:16; Mark.1:8;
Matt.3:11; Joh.1:33). Zowel Jezus als Johannes (Hand.1:5) lieten het contrast zien tussen de uitwendige
waterdoop van Johannes, die het hart niet kon veranderen, met de toekomstige doop van Jezus met de Heilige
Geest. Voor Zijn dood beloofde Jezus de discipelen dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen (Joh.14:16, 26;
15:26; 16:7). Hoewel de discipelen, zowel hun redding als heiliging, al hadden mogen proeven van het werk van
de Heilige Geest in hun levens, toch hadden ze de Heilige Geest nog niet blijvend in hun hart. Dit volgde pas na
de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus.
Het boek handelingen geeft weer hoe de doop van de Geest zich eerst verspreidde onder de apostelen en
degenen die in de bovenkamer waren (Hand.2), toen aan de Samaritanen (Hand.8:17), aan de heidenen
(Hand.10:44) en uiteindelijk aan de Joden die verspreid waren en nog niet gehoord hadden van Christus
(Hand.19:6). Deze specifieke gebeurtenissen, waarbij de Heilige Geest werd uitgestort, zijn belangrijk omdat ze
aantonen hoe het Nieuwe Verbond verspreid werd. Buiten deze speciale dopen in de Geest in Handelingen
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Jezus belofte van de Geest
In Handelingen 1:4-8 geeft Lukas een specifiek geval, waarin zichtbaar wordt hoe Jezus Zijn discipelen
voorbereidde. In vers 4 gaf Jezus een overtuigend bewijs van Zijn opstanding. Hoewel de Herziene
Statenvertaling zegt dat “Hij met hen samen was”, is de vertaling van de NBG “terwijl Hij met hen aanzat” iets
beter. Het feit dat Jezus at met Zijn discipelen (net als in Luk.24:30, 42-43), benadrukt dat Jezus een verheerlijkt
lichaam had.
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Het boek Handelingen is Gods verslag over hoe de Heilige Geest doorheen de apostelen werkte om het
Evangelie te verspreiden doorheen heel Jeruzalem, Judea en tot het einde van de aarde. Lukas, de reisgenoot
van Paulus, schreef hoogstwaarschijnlijk het boek Handelingen, terwijl Paulus een berechting voor Caesar te
wachten stond tijdens zijn eerste Romeinse gevangenneming (60-62n.C.). Het boek Handelingen is het tweede
geschiedkundig verslag van Lukas dat geschreven werd aan Theofilus, van wie verder niets gekend is. (Lukas
beschrijft Theofilus als “hooggeachte” in Lukas 1:3, wat kan suggereren dat hij een ambtenaar was.) Aan het
begin van Handelingen, waarin Lukas schrijft: “Het eerste boek heb ik gemaakt, … over alles wat Jezus
begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is” (Hand.1:1-2), verwijst hij naar
het eerste deel van zijn schrijven, gekend als het Evangelie naar Lukas. Het boek Handelingen begint met het
weergeven van Jezus’ opdracht aan Zijn discipelen en Zijn terugkeer naar de hemel die beschreven staan in het
Evangelie naar Lukas. De eerste elf verzen van Handelingen geven Gods plan, om het Evangelie te verspreiden
door de kracht van de Geest, weer. De rest van het boek Handelingen geeft de voortgang van het Evangelie
weer.

worden alle gelovigen, van aan de tijd in Handelingen tot op de dag van vandaag gedoopt in de Geest bij het
ontvangen van het Evangelie (1 Kor.12:13).
Jezus gaf de discipelen niet enkel bewijzen van Zijn opstanding en instructies om in Jeruzalem te blijven, Hij
sprak ook met hun over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God was een toonaangevend onderwerp
gedurende de hele bediening van Jezus hier op aarde. Het Koninkrijk van God verwijst naar het reddingsgebied
van degenen die zich hebben onderworpen aan Jezus als Koning. Hoewel het Koninkrijk van God geïnaugureerd
werd bij de komst van Jezus, zagen de discipelen nog steeds uit naar de dag dat Jezus voor Israël het Koninkrijk
weer zou herstellen (Hand.1:6) en op aarde zou regeren. Toen de discipelen “samengekomen waren” (1:6) bij
Jezus op de Olijfberg (zie 1:12) vroegen ze Jezus: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer
herstellen?” (1:6). Jezus corrigeerde discipelen niet om de gedachte dat Hij als toekomstige Koning zou
regeren, maar bevestigde deze eerder door te omschrijven wanneer dit zou gebeuren. In de plaats van hun een
specifieke datum te geven, zei Jezus de discipelen: “Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die
de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft” (1:7).

Conclusie
Toen Jezus opsteeg naar de hemel om aan de rechterhand van de Vader te zitten, waren de apostelen al
voorbereid op hun toekomstige bediening. Na de beloofde Geest te hebben ontvangen, moesten de apostelen
hun levens gebruiken om het getuigenis van Jezus’ leven, dood en opstanding te verkondigen in Jeruzalem en
tot aan het uiterste van de aarde. De rest van Handelingen geeft de trouwe dienst van de apostelen weer. De
kerk van vandaag volgt dezelfde laatste woorden van Jezus. Terwijl ware gelovigen naarstig wachten op de
terugkeer van Hun Redder op de wolken, blijven ze zichzelf toewijden om te getuigen van Hem tot aan het
uiterste van de aarde.

MOEILIJKE WOORDEN
Inaugureren

Inhuldigen, inluiden.
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Jezus’ hemelvaart
“Nadat Hij (Jezus) dit gezegd had” (Hand.1:9), zagen de apostelen Jezus opstijgen naar de Hemel. De apostelen
zagen toe, terwijl een wolk (mogelijk de glorie van God) Hem onttrok aan hun ogen. Zelfs nadat Jezus uit hun
zicht verdwenen was hielden ze hun ogen naar de hemel gericht (1:10). De discipelen stonden daar te staren
naar de hemel, totdat twee engelen hun starende blik verstoorden. De engelen vermaanden de mannen,
omdat ze naar de hemel staarden en beloofden dat Jezus op dezelfde manier als Hij was vertrokken zou
terugkeren. Andere Bijbelgedeelten beloven ook dat Jezus zou terugkeren op de wolken (Dan.7:13; Matt.24:30;
26:64). Na de hemelvaart “aanbaden (ze) Hem en keerden (ze) terug naar Jeruzalem met grote blijdschap”
(Luk.24:52), waar ze naar de bovenkamer gingen en baden (Hand.1:12-14).
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Hoewel Jezus het tijdstip van Zijn aardse heerschappij niet bekend maakte, benadrukt Hij wel wat de discipelen
moesten doen gedurende Zijn afwezigheid. Jezus zei de discipelen: “U zult de kracht van de Heilige Geest
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde” (1:8). In vertrouwen op de Heilige Geest moesten de apostelen zichzelf
toewijden om te getuigen over Jezus’ dood en opstanding. Het getuigenis van de apostelen zou beginnen in
Jeruzalem, waar ze de Heilige Geest zouden ontvangen, zich verder verspreiden doorheen Judea en het
nabijgelegen Samaria en zich verder uitstrekken tot de einden van de aarde. De bediening van het verspreiden
van het evangelie is doorgegeven aan de gelovigen van vandaag die naarstig wachten op de terugkeer en
heerschappij van Christus.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit nieuws gehad die je wel aan de hele wereld wilde vertellen? Voor jou was dit nieuws zo geweldig,
dat jij dacht dat iedereen het moest weten. Nu, de apostelen in de les vandaag, hadden zulk een nieuws
gekregen. Deze mannen waren verkozen door God om de hele wereld over Zijn Zoon, Jezus Christus te
vertellen. Nu dat Jezus gekruisigd was en weer opgestaan, brengt Hij opnieuw een bezoek aan Zijn discipelen.
Hij verteld hen wat te doen, voordat ze het evangelie gaan verkondigen. De eerste verzen van Handelingen
geven Gods plan voor het verspreiden van het evangelie door de kracht van de Geest weer. Om Gods plan voor
het verspreiden van het evangelie te zien, gaan we Jezus’ voorbereiding van de apostelen lezen in Handelingen
1:1-11.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie bracht er aan het begin van de tekst een bezoek aan de discipelen?
Lukas begint het boek van Handelingen door te vertellen dat Jezus Zijn discipelen bezocht. Lukas’
eerste boek gaat over Christus leven hier op aarde van Zijn geboorte, Zijn onderwijs, Zijn wonderen, tot
Zijn dood en opstanding uit het graf. Lukas begint het boek Handelingen met het vervolg van Christus’
laatste dagen voor Zijn hemelvaart. Christus zou niet weer naar de aarde komen tot Zijn tweede komst
in de laatste dagen.
 Waarom besteed Jezus 40 dagen met Zijn discipelen, voordat Hij naar de hemel opvaart?
De apostelen waren door God verkozen om het nieuws van Zijn Zoon Jezus Christus aan de wereld te
verkondigen. Jezus besteed nu 40 dagen met Zijn discipelen om hen voor te bereiden voor zulk een
belangrijke taak. Deze voorbereiding hield in dat Hij specifieke opdrachten/instructies aan hen gaf,
hen overtuigende van Zijn opstanding door vele wonderen in hun midden te doen en onderwijzen over
het koninkrijk van God.
 Welke instructies geeft Jezus aan de discipelen, voordat Hij naar de hemel gaat?
Terwijl Hij met de discipelen eet, geeft Jezus hen specifieke instructies om “ Jeruzalem niet te
verlaten,” maar te wachten “op wat de Vader heeft beloofd” (1:4). Voor Zijn dood had Jezus Zijn
discipelen beloofd dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen, wat na Zijn dood, opstanding en
hemelvaart zou gebeuren. Tot dit moment hadden de discipelen nog niet de blijvende inwoning en
bekrachtiging van Gods Geest ontvangen.
 Waarom kregen de apostelen de opdracht om in Jeruzalem voor de Heilige Geest te wachten?
De apostelen hadden een heel belangrijke taak gekregen. Zij zouden het evangelie aan alle mensen
verkondigen. Om deze taak te doen, zouden de discipelen de macht van God nodig hebben. God alleen
heeft de macht om ons te overtuigen van onze zonden, ons inzicht te geven in de dingen van Christus
en ons een nieuw hart te schenken dat gehoorzaam is aan Gods geboden. Aangezien de apostelen
deze macht niet bezaten in en uit zichzelf, hadden ze nood aan de kracht van Gods Geest om het
evangelie te verkondigen. Christus, die dit wist, gaf Zijn discipelen de opdracht om te wachten voor het
geven van de Heilige Geest in Jeruzalem.
 Wat wilden de discipelen weten over het koninkrijk van God, wat Jezus hen nog niet verteld had?
Toen de discipelen samen kwamen met Jezus op de Olijfberg, vroegen ze Jezus, “Heer, gaat u nu het
koningschap voor Israël herstellen?” (1:6). Hoewel het koninkrijk van God begonnen was bij de
verschijning van Jezus, verlangden de Joden nog steeds naar de dag dat Jezus het koninkrijk voor Israël

4

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Jezus’ voorbereiding van de apostelen (Hand.1:1-3)
 Jezus’ belofte van de Geest (Hand.1:4-8)
 Jezus’ hemelvaart (Hand.1:9-11)







SAMENVATTING
Na Zijn dood en daarna Zijn opstanding, besteed Jezus 40 dagen met Zijn discipelen. Deze mannen zouden
bekend worden als Christus’ apostelen; verkozen mannen van God die de gehele wereld het goede nieuws over
Christus’ dood en opstanding zouden brengen. Voordat Jezus naar de hemel zou opvaren, zou Hij eerst de
discipelen voorbereiden op deze belangrijke taak. Deze 40 dagen zijn deel van Christus’ voorbereiding van de
apostelen. Gedurende deze tijd geeft Jezus hen de opdracht om in Jeruzalem te blijven, tot ze de Heilige Geest
ontvangen hebben. De heilige Geest was al aan de discipelen beloofd en was een belangrijk deel van Gods plan
in het verspreiden van het evangelie. Christus geeft ze instructie dat als ze de Heilige Geest ontvangen hebben,
dat ze voor de hele wereld Zijn getuigen zijn. Door de kracht van de Heilige Geest, zouden de apostelen in staat
zijn om het evangelie in geheel Jeruzalem, Judea en Samaria, zelfs tot het einde van de aarde te verkondigen.
Nadat Jezus Zijn apostelen voor deze bediening voorbereid had, keken ze toe hoe hun Heer oprees van de
aarde en opging naar de hemel. Terwijl ze naar de wolk, waarin Jezus verdween, staarden, onderbraken twee
engelen van de Heer hen. Deze engelen troostten de apostelen door de belofte aan hen te geven dat Christus
op dezelfde manier terug zou komen, als dat Hij gegaan was. Tot Zijn wederkomst, waren de apostelen
gehoorzaam aan Jezus’ boodschap, de verkondiging van het evangelie aan alle mensen.
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zou herstellen en dat Hij op aarde zou regeren. De discipelen wilden weten wanneer dit zou
plaatsvinden.
Wat was Jezus’ reactie op de vraag van de discipelen over het koninkrijk?
In plaats van de discipelen te corrigeren, die dachten dat Hij als Koning over Israël zou regeren,
reageerde Jezus op hun vraag over wanneer dit zou gebeuren. Jezus geeft hen geen datum, maar
verteld hun dat “Het komt jullie niet toe … , tijd en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft
vastgesteld” (1:7). Wanneer Christus zou terugkeren en het koninkrijk voor Israël zou opzetten, was
niet de zorg van het Joodse volk. Deze terugkomst en oprichting waren alleen voor God om te weten.
Wat zou de zorg van de discipelen moeten zijn, terwijl ze wachtten op Christus wederkomst?
Hoewel Jezus niet de tijd van Zijn aards heersen onthulde, benadrukte Hij wel wat de discipelen
moesten doen terwijl Hij weg was. Eens ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen hadden, moesten
ze op de hele wereld getuige van Christus zijn. Door het vertrouwen op de Heilige Geest, moesten de
discipelen zichzelf toewijden om anderen over Jezus’ dood en opstanding te vertellen.
Wat was Gods plan hoe het evangelie over de wereld verspreid zou worden?
God had voor de apostelen gepland om de verspreiding van het evangelie te beginnen op de plaats
waar ze de Heilige Geest ontvangen hadden, Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem moest het evangelie
doorheen de naburige streken van Judea en Samaria gaan; waar het voort zou gaan tot het de einden
van de aarde bereikt zou hebben. Beginnend op een plaats, zou het evangelie naar andere landen
verspreid worden tot het uiteindelijk de hele aarde bereikt had.
Wat gebeurde er toen Jezus al deze dingen aan Zijn discipelen verteld had?
Nadat Jezus al deze dingen verteld had, zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan. Lukas vermeld
dat toen Jezus ten hemel opgevaren was, er een wolk Hem plots omringde, zodat de discipelen Hem
niet langer konden zien. De enige reactie van de discipelen was er een van verbazing; alles wat ze
konden doen was het staren naar de hemel.
Wie onderbreekt de discipelen in het staren naar de hemel?
Terwijl de discipelen naar de hemel staren, waar Jezus naar de hemel gegaan was, kwamen er twee
engelen om hun staren te verstoren. Deze engelen vroegen de mannen waarom ze naar de hemel
staarden en beloofden daarna dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkeren zoals Hij gegaan was. De
discipelen zouden getroost zijn met de belofte dat Jezus zou terugkeren, ondertussen waren ze
gehoorzaam aan Jezus’ opdracht om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen.

HANDELINGEN LES 1 JEZUS KEERT TERUG NAAR DE HEMEL
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Dat Christus stierf en opgestaan was, is geweldig nieuws. Degene die geloven in Zijn dood en opstanding
hebben dezelfde verantwoordelijkheid als die de apostelen hadden. Wij hebben ook de opdracht om het
evangelie aan de wereld te verkondigen. Elk persoon moet het goede nieuws van Christus horen. Als we
dankbaar blijven naar onze heer en Verlosser, zouden we ook getrouw Hem aan anderen moeten verkondigen.
Net als de apostelen is het verkondigen van het evangelie een deel van het afhankelijk zijn van de Heilige
Geest, die God geschonken heeft. Omdat Gods macht aan ons is gegeven door de Heilige Geest, zijn we net als
de apostelen, in staat om het evangelie aan onze vrienden en buren te vertellen. Terwijl we vurig Zijn komst
verwachten, laten we dan allen gehoorzaam aan Gods opdracht zijn door het evangelie aan iedereen te
vertellen.

CRÈCHELES
“Ik ben klaar. Ik heb alles gedaan wat de Here God wilde”, zei Jezus tegen Zijn discipelen.
“Nu moeten jullie iedereen over Mij gaan vertellen. Laat heel veel mensen vrienden van Mij worden. Vertel ze
maar wat Ik jullie heb verteld: dat de Here God hen wil redden van hun zonden en ook bewaren.”
“Jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten tot de Here God Zijn Heilige Geest stuurt. Dan moeten jullie de
wereld ingaan en overal vertellen over Mij.”

Het was bijna tijd voor Jezus om naar huis te gaan – naar God, Zijn Vader.
“Wordt U nu gauw Koning?” vroegen zijn discipelen.
“Wanneer komt U weer terug?”

Ze waren allemaal bij elkaar op de Olijfberg, dicht bij Jeruzalem.
Een wolk kwam boven de berg terwijl ze samen praatten.
Waar was Jezus?
Ze konden Hem niet meer zien.

“Waarom kijken jullie omhoog naar die wolk? “zeiden ze.
“Jezus is naar huis gegaan naar God, Zijn Vader. Hij komt terug – op een dag – maar nu nog niet.”

De discipelen begrepen het niet.
“Maar Hij heeft gezegd tegen ons: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van de wereld.’ En nu is Hij weg?!
Waar is Hij dan?
We zullen maar rustig afwachten.
God zal alles duidelijk maken.
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Maar er stonden twee mannen – twee engelen in stralende kleren.
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“Dat weet alleen God”, zei Jezus.

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige
Geest ontvangen.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Gedoopt worden in de naam van Jezus Christus liet een publiekelijke breuk met het Judaïsme zien en een
vereenzelviging met Christus. Zulk een drastische publieke handeling zou helpen om het onkruid van valse
bekeringen er uit te halen. Petrus maakt het accepteren van Christus moeilijk. Dopen was altijd in de naam van
Jezus Christus, dit was een cruciale identificatie en de kostprijs van zulk een getuigenis was hoog. Ze riskeerden
hiermee om uit de maatschappij verstoten te worden.
Vergeving is gekoppeld aan bekering, niet aan de doop. Doop volgt na verlossing; het veroorzaakt het niet. De
Bijbel leert duidelijk dat verlossing door geloof is (Joh.3:16; Hand.16:31).
Bekering gaat vooraf aan verlossing. Doop volgt op de verlossing. Het is een publiek teken van wat er
vanbinnen heeft plaatsgevonden. Het is een belangrijke stap in gehoorzaamheid voor alle gelovigen.

Verdeel het vers op in verschillende gedeelten. Schrijf dit vellen papier, zoveel als dat het vers is opgedeeld.
Hang dit op de juiste volgorde op het bord. Herhaal met de kinderen het vers. Haal alle vellen papier van het
bord en hang ze daarna in willekeurige volgorde op het bord. Laat de kinderen een voor een proberen om het
vers weer in de juiste volgorde te hangen. Wanneer dit gelukt is, herhaal je het vers weer door dit samen op te
zeggen. Als variatie kun je ook bepaalde vellen papier weglaten en de kinderen het vers zonder deze gedeelten
te laten opzeggen.

IJSBREKERTJES
Moeilijke begrippen
 Getuigen: Getuigen zijn degene die iets zien en anderen er over vertellen. Als Zijn discipelen hadden
de apostelen verscheidene jaren met Christus opgetrokken en Zijn wonderen aanschouwd en
geluisterd naar Zijn onderwijs. Dat zij getuigen moesten zijn van Christus, betekend dat zij de waarheid
over Hem moesten vertellen aan de wereld.
 Hemelvaart: Toen de apostel Lukas over Christus’ hemelvaart schreef, beschreef hij Christus’ letterlijk
verlaten van deze wereld voor het rijk der hemelen. Daar zou Christus Zijn plaats nemen op de troon
aan de rechterhand van God. Dat de Heer opgevaren was van deze aarde, geeft aan dat Hij verhoogd
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Verlossing brengt niet alleen vergeving, maar ook de gave van de Heilige Geest. Gave refereert naar hetgeen
kosteloos en onverdiend is. Er is geen voorwaarde om de Geest te ontvangen, behalve bekering. De gave van
de Geest komt ook niet door doop met water (Hand.10:47).
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Een aanklacht voor zonde is een belangrijk deel in elke presentatie van het evangelie. Mensen behoren
overtuigt te zijn van hun zonden om de nood aan een verlosser in te kunnen zien. Oprechte overtuiging wordt
bewerkt door de Geest van God, in samenwerking met het Woord van God. Petrus beantwoordt de vraag van
de Joden door te zeggen: “Bekeer u”. Dit woord is een rijk Nieuwtestamentisch woord. Het spreekt van
verandering van doel, afkeren van zonde naar God (1 Tess.1:9). Het is een essentieel onderdeel van een
werkelijke bekering. Ware bekering haat de zonde voor wat het is – een belediging aan God. Wetende dat
zonde kwaad is en dat God het haat is een motivatie voor de bekeerde persoon om het na te laten en zich in
volledige toewijding tot Christus te keren.



Het gereedschap om het werk te doen
In de les vandaag konden de apostelen niet de instructie van de Heer, om het evangelie te brengen, uitvoeren,
totdat ze het juiste gereedschap ontvingen om het te kunnen doen. Om dit aan de kinderen te illustreren, laat
je hen een toren van blokken bouwen, maar geef je hen geen blokken om mee te bouwen. Of laat hen een
schilderij verven, zonder hen de verf en papier te geven. De kinderen zullen natuurlijk verward zijn over hoe ze
de taak moeten volbrengen, zonder het nodige gereedschap. Wanneer dit gebeurt, leg je hen uit dat de
apostelen op dezelfde wijze niet in staat waren om zonder de Heilige Geest het evangelie te verkondigen. De
Heer vertelde hen in Jeruzalem te wachten, omdat ze nog niet hadden wat nodig was om het evangelie te
verkondigen – de Heilige Geest. Laat de kinderen enige minuten wachten voordat ze het nodige gereedschap
krijgen om hun opdracht te kunnen uitvoeren.

Jezus’ bediening
Lees Handelingen 1:1, bespreek daarna welke wonderen Jezus gedaan heeft in de voorgaande lessen in
Mattheüs (gebruik de kleurplaten uit deze lessen als herinnering), en de lessen, opdrachten en instructies die
Jezus onderwees in voorgaande lessen uit Mattheüs. Lees vers 2, bespreek dan wat “overgang” betekend. Jezus
traint hen voor een overgangsperiode, of een verandering, van Jezus’ bediening op aarde, naar het begin van
de bediening van de apostelen. In de voortgang van de les moedig de kinderen aan om te luisteren naar het
werk van de Heilige Geest en te luisteren naar de opdrachten die Jezus aan de apostelen geeft.
Overgang
Overgang betekent verandering. Op een gelijke wijze van hoe Jezus de verantwoordelijkheid van Zijn eigen
bediening op aarde overdraagt aan Zijn apostelen, zijn er voorbeelden van overgangen uit de levens van de
kinderen te vinden. Vraag de kinderen om te denken aan taken die hun ouders normaal voor hen deden toen
ze baby waren, dat hun ouders hen trainden hoe dingen te doen, die ze nu zelf doen. Enige voorbeelden
kunnen zijn: zelf eten, zelf aankleden, schoenen aandoen of veters binden en het tanden poetsen. Op een
zelfde wijze had Jezus een bediening op aarde, leerde Hij de discipelen de waarheid, gaf hun daarna de
bediening om voort te zetten. Nog een ding, Jezus gaf hun de kracht om het werk te doen, de Heilige Geest!
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Het getuigenis van de apostelen
Om uit te leggen wat een getuige is, kun je een gast uitnodigen die zich verkleed in kleding uit Bijbelse tijd.
Deze gast doet zich voor als apostel en was getuige van de Here Jezus Christus. In een dialoog met de kinderen,
zal deze apostel beginnen met de kinderen te vragen of zij willen horen over de persoon die hij kent als Jezus
christus. Op dit moment zal de apostel beginnen te getuigen over Jezus’ leven, sterven en opstanding. Dit geeft
een goede gelegenheid om het evangelie aan de kinderen te vertellen.
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(of verheven) werd van deze aarde naar de hemel. Dat de discipelen getuige waren van deze
hemelvaart, zou een grote motivatie voor hen geweest zijn voor hun komende taak in het verkondigen
van het evangelie.
Evangelie: Dat de discipelen getuigen moesten zijn van Christus betekend in wezen dat zij anderen
moesten vertellen over Zijn sterven en opstanding. Deze verkondiging van zowel de persoon als het
werk van Christus is het letterlijk verkondigen van het evangelie. Dat Christus op deze aarde leefde,
stierf aan het kruis en weer was opgestaan, is het goede nieuws van het evangelie. Christus’ vergoten
bloed biedt nu de vergeving en de kwijtschelding van zonde aan voor allen die geloven en gehoorzaam
zijn aan de waarheid van het evangelie.
Het komen van de Heilige Geest op de apostelen: De apostelen zouden de Heilige Geest krijgen voor
het belangrijkste doel in het verkondigen van het evangelie. God alleen heeft de macht om ons te
overtuigen van zonde, schenkt ons inzicht in de dingen van Christus en geeft ons een nieuw hart dat
gehoorzaam is aan Zijn geboden. Aangezien de apostelen deze macht niet in en van zichzelf hadden,
hadden ze nood aan de kracht van Gods Geest om het evangelie te verkondigen.

Demonstratie van voorbereiding
Spreek met de kinderen over het bakken van een cake of koekjes. Indien mogelijk, kun je de ingrediënten en
een oventje meenemen. Houdt het oventje verborgen tot later in de demonstratie. Spreek met de kinderen
over het volgen van een recept. Spreek over waar het recept vandaan kwam (relatief, kookboek) en hoe je de
aanwijzingen moet volgen, zodat het wordt zoals je het graag wenst. Op dezelfde manier gaf Jezus instructies
aan de discipelen hoe het evangelie te verspreiden, het goede nieuws over verlossing, over de hele wereld.
Vraag de kinderen of het recept volledig is – nee! Het moet gebakken worden en om het gebakken te krijgen
heb je vermogen/kracht nodig – elektriciteit van een oventje. Op dezelfde wijze gaf Jezus de discipelen de
kracht om het werk te doen, de Heilige Geest.

KNUTSELWERKJES

Gods plan om het evangelie te verspreiden
Geef elk kind een kopie van het blad “Gods plan om het evangelie te verspreiden.” Laat hen de afbeeldingen
onderaan het blad inkleuren. Laat hen de afbeeldingen daarna uitknippen en deze in de juiste volgorde
opplakken.

KNUTSELACTIVITEITJES

Stop en wacht!
Kinderen kunnen het misschien moeilijk begrijpen dat de apostelen in Jeruzalem moesten wachten op de
uitstorting van de Heilige Geest. De apostelen konden niet beginnen met de verkondiging van het evangelie,
totdat ze de Heilige Geest ontvangen hadden. Om dit te illustreren laat je de kinderen een spel spelen. Het spel
moet een aantal activiteiten inhouden (i.e., al hun schoenen aaneen binden, een persoon in een deken dragen
van de ene kant naar de andere kant, een ballon door het lokaal rollen zonder de handen te gebruiken, etc.).
Doorheen deze activiteit mag elke groep niet verder gaan in de race, voordat elke activiteit volledig is afgerond.
Dat de kinderen bij elke activiteit moeten wachten, voordat ze verder mogen gaan, zal illustreren hoe de
apostelen moesten wachten voordat ze het evangelie mochten verkondigen.
Het verkondigen van het evangelie
Na Zijn dood en opstanding, had een groot deel van de wereld niet gehoord van de persoon en het werk van
Jezus Christus. Wat er nodig was voor degene die geleefd hadden en Christus meegemaakt hadden, was om
erop uit te gaan en Hem aan de gehele wereld te verkondigen. Om dit aan de kinderen te illustreren, kun je een
muurschildering maken van een uitgevouwen wereldbol en hang dit aan de muur van het lokaal. Deze
kaart/muurschildering van de wereld zou de lijnen van de verschillende continenten moeten weergeven en de
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Verspreiden spel
Plaats voorwerpen in het midden van het lokaal (zoiets als kersenpittenzak of keukenpapier). Vertel de
kinderen om de voorwerpen doorheen het lokaal te verspreiden. Wanneer de vloer bedekt is, vertel je hen dat
in de les vandaag, Jezus Zijn discipelen vertelt om het evangelie, het goede nieuws voer de verlossing, over de
hele wereld te “verspreiden.” Aan het einde laat je de kinderen alle voorwerpen weer verzamelen en terug
naar het midden van het lokaal te brengen.
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Verspreiding van het goede nieuws
Geef elk kind een kopie van het blad “Verspreiding van het goede nieuws.” Spuit enig glitterverf op de kaart
waar Jeruzalem zou zijn. Vertel de kinderen om de verf over de kaart te verspreiden met de verfkwast. Spreek
over Jezus’ opdracht om het evangelie te verspreiden.
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binnenkant van de continenten leeg moeten laten, zodat de kinderen hierin kunnen kleuren. Verdeel de
kinderen in zeven groepen, geef elke groep zijn eigen continent op de kaart. Elke groep is verantwoordelijk
voor zijn eigen continent. Daarna mogen de groepen naar de kaart komen en zoveel mogelijk mensen in dit
continent tekenen. Eens de groep klaar is, gebruik je deze muurschildering voor of tijdens de les om de nood
van het verkondigen van het evangelie te illustreren. Toon de kinderen wat er gebeurt zou zijn als ze niet
gehoorzaam waren geweest aan Jezus’ opdracht om het evangelie te verkondigen. Hele continenten, gevuld
met miljoenen mensen, zouden nooit over Christus gehoord hebben. Herinner hen aan hun
verantwoordelijkheid om het evangelie te verkondigen, en het gevolg van het niet gehoorzaam zijn aan
Christus is dat anderen niet de gelegenheid hebben om over de verlossing, die Hij aanbiedt, te horen.
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VERSPREIDING VAN HET GOEDE NIEUWS
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GODS PLAN OM HET EVANGELIE TE VERSPREIDEN
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JEZUS KEERT TERUG NAAR DE HEMEL
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 1:1-11

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Hoeveel dagen bracht Jezus door met Zijn discipelen voordat Hij

 35

 30

 40

 45

 Jezus verbood Zijn discipelen om Jeruzalem te verlaten voordat de
_______________ _______________ was gekomen (Handelingen 1:4).
 Wat was de “belofte van de Vader”? _____________________________

Zijn in _______________ , als in _______________ en _______________,
en tot aan het uiterste van de _______________ .
 Jezus keerde terug naar de hemel op een _______________ .
 Wie verscheen aan de discipelen toen Jezus terugkeerde naar de hemel?
___________________________________________________________
 Juist of fout: De engelen beloofden dat Jezus zou terugkeren? _________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 In Handelingen 1:8 gebood Jezus Zijn discipelen om getuigen van Hem te
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terugkeerde naar de Hemel? ____________________________________
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KLEURPLAAT 1
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