HEMELVAART LES 2  JEZUS BEREIDT DE KOMST VAN DE HEILIGE
GEEST VOOR
HANDELINGEN 1:4-8

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen dat Gods Geest noodzakelijk is om Zijn werk te volbrengen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






De noodzaak van de komst van de Heilige Geest begrijpen.
Het doel van Zijn komst uit te leggen.
De beperktheid van onze kennis en ervaring in te zien.
Een onderscheid te maken tussen de verborgen dingen en de dingen die ons zijn bekend gemaakt.
De opdracht die de discipelen meekregen te verwoorden.

MEMORIEVERS
1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard
in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt
onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Heb berouw van je zonden en belijd ze aan God.
Vertrouw op Jezus als Heer en Verlosser.
Wijdt je leven aan God als een heilig offer.
Voed je met Gods Woord en laat je woorden en daden geleid worden door ZijnnGeest.
Vertel aan anderen over Jezus en het Evangelie.

VOLGENDE WEEK

JEZUS BEREIDT ZIJN WEDERKOMST VOOR
Lees Handelingen 1:9-11

HEMELVAART LES 2  JEZUS BEREIDT DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST VOOR







1

©2015 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout.

TOEPASSINGEN

ACHTERGROND
Jezus’ komst hier op aarde had niet als doel om de wereld met al haar zondaars te veroordelen. Het doel
waarmee Hij kwam was om zielen te behouden (cf.Luk.9:56). Iets dat enkel doorheen Zijn lijden en dood tot
stand kon komen. Een moeilijke opdracht die vroeg om een volhardend vertrouwen, een bittere beker om te
drinken. Een werk waartoe geen enkel ander mens toe in staat zou zijn. Een opdracht die niemand buiten
Hem zou kunnen dragen. Een plan dat om grote opofferingen vroeg. We kunnen ons als omstanders amper
inbeelden hoe groot en zwaar deze taak is geweest.

Niet in eigen kracht (Hand.1:4-5)
De discipelen hadden niet enkel hun eenvoudige afkomst tegen als het ging om de grote verantwoordelijkheid
die Jezus hun zou gaan geven, maar ze hadden eerder ook al aangetoond hoe onberekenbaar ze waren. Toen
Jezus hun in het midden van de nacht eenvoudigweg vroeg om wakker te blijven en te bidden, slaagden ze er
niet in en vielen in slaap (Mark.14:32-41). Na Jezus’ opstanding vroeg Hij hun om naar Galilea te gaan en op
Hem te wachten. De discipelen gingen weliswaar naar Galilea, maar in de plaats van daar op Hem te wachten
gingen ze terug aan het werk als vissers (Mark.16:7; Joh.21:3). Als ze deze kleine opdrachten al niet konden
uitvoeren, hoe zouden ze deze grote taak om het werk van Jezus verder te zetten dan kunnen volbrengen (cf.
Luk.16:10)?
Aan enthousiasme zal het de discipelen niet hebben ontbroken. Na uitvoerig Jezus’ onderwijs over het
komende Koninkrijk te hebben gehoord en getuigen te zijn geweest van Zijn opstanding uit de dood, stonden
deze mannen hoogstwaarschijnlijk te popelen om dit nieuws verder te vertellen. Toch was deze kennis en
ervaring niet voldoende om hun op pad te sturen. Jezus wilde dat ze in de stad Jeruzalem bleven ‘totdat u met
kracht uit de hoogte bekleed zult worden’ (Luk. 24:49). Ze moesten ‘de belofte van de Vader’ verwachten
(Hand. 1:4). Deze ‘kracht ‘en ‘belofte’ was niemand minder dan Gods Geest zelf (cf.2:33). Deze woorden
waren niet nieuw en hadden ze al eerder van Jezus gehoord (cf.Luk.11:13; 24:49; Joh.7:39; 14:16, 26; 15:26;
16:7; 20:22). Deze belofte zou nu tien dagen later tijdens Pinksteren vervuld worden.
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En nu stond Hij op het punt om terug te gaan naar de Vader in de hemel en dit werk door te geven aan deze
mannen. Doorheen hun zou Jezus Zijn boodschap van het Koninkrijk verder verkondigen en doen verspreiden
over de hele wereld. Zij zouden het fundament van de Gemeente gaan vormen (cf.Ef.2:20), hun getuigenis zou
eeuwenlang gaan dienen om Gods plan aan de mensen kenbaar te maken. Vanuit menselijk standpunt lijkt het
geven van zulk een verantwoordelijkheid aan enkele eenvoudige ongeletterde mannen onverantwoord.
Verwachten dat ze het Evangelie tot aan Jeruzalem zouden kunnen brengen is al veel, maar dan ook nog
aannemen dat het Evangelie zouden doen verspreiden over heel Judea en Samaria en dan ook nog naar de
uiteinden van de wereld, tart elke verbeelding.
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Niet enkel in lichamelijk opzicht, ook al was dit lijden gruwelijk, maar vooral in geestelijk opzicht. Meer dan
dertig jaar lang werd Jezus dag in dag uit geconfronteerd met de gevolgen van de zondeval. Hij herinnerde zich
deze schepping nog toen ze net werd geschapen en Hij wist met wat voor een eer en glorie de mens werd
gekroond (cf.Ps.8:6). Nu zag Hij de miserabele toestand van de mens doorheen ruzies, roddels en conflicten.
Hij hoorde en zag het verderf waar hun harten naar uitgingen en kende daarbij het diepe verlangen van God.
Zijn lijdensweg moet zwaar zijn geweest met als dieptepunt het moment aan het kruis waarin Hij riep ‘Eli, Eli,
lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mat. 27:46). De woorden
van Jezus die hierop volgden moeten dan ook weldoordacht zijn geweest wanneer Hij zei ‘Het is volbracht!’.
Opgelucht en verlost van dit juk boog Hij dan ook het hoofd en gaf de geest (Joh.19:30). De verlossing die
Jezus moest bewerkstelligen werd volledig voltooid aan het kruis. Het offer is volbracht en daar kan en hoeft
niets meer aan toegevoegd te worden. Maar het werk van het roepen en verzamelen van degenen die Jezus
toebehoren ging verder (cf.Rom.11:25). Jezus was hier op aarde begonnen met bijeenroepen van een groep
mannen met wie Hij ‘over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen’ (Hand. 1:3).

Voor de discipelen moeten deze woorden van Jezus, dat ze eerst moesten wachten op de komst van de
Trooster ook hebben duidelijk gemaakt wat Jezus verwachtte: dat ze hun taak niet in eigen kracht, maar in de
kracht van de Geest zouden vervullen. Eerder had Jezus al gezegd tegen hun: ‘Maar wanneer de Trooster is
gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader; de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij
getuigen. En u zult ook getuigen’(Joh.15:26-27a). Ze konden zich het werk van de Geest herinneren van toen
ze eerder door Jezus werden uitgestuurd om te prediken en Hij tegen hun zei: ‘u bent het niet die spreekt,
maar de Geest van uw Vader; Die in u spreekt’ (Mat.10:20; cf.Luk.12:12). Het was duidelijk voor hun dat Jezus
niet wilde dat ze de opdracht die Hij hun gaf, niet zomaar naar eigen goeddunken zouden invullen, maar dat ze
zich zouden laten leiden door de Heilige Geest die de Vader zou sturen. Die Geest zou bij hun blijven en in hun
zijn (Joh.14:17).
Op Zijn tijd (Hand.1:6-7)

Met een specifiek doel (Hand.1:8)
Jezus leerde Zijn discipelen dat de Heilige Geest in hun harten zou worden uitgestort, ze zouden ‘de kracht van
de Heilige Geest ontvangen’ (Hand. 1:8). Waar de discipelen dan onmiddellijk dachten aan de implicatie dat
Gods Koninkrijk nabij was, wees Jezus naar het doel van de komst van de Geest. De Geest zou hun ‘in alles
onderwijzen’ en hun alles wat Jezus gezegd had ‘in herinnering brengen’ (Joh. 14:26). De Geest zou worden
uitgestort opdat ze Jezus’ getuigen zouden zijn ‘zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan
het uiterste van de aarde’ (Hand.1:8).
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In het Oude Testament leken de dag van de Heer en de uitstorting van Zijn Geest bij elkaar te horen (Ez.36;
Joël2). Voor de discipelen was er dus geen enkele reden waarom Jezus’ Koninkrijk hier op aarde niet
onmiddellijk tot stand kon komen. Enthousiast en vol ongeduld stelden ze dan ook de vraag: ‘Heere, zult U in
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ (Hand.1:6). Voor hun was de komst van het Koninkrijk nog
maar enkel een kwestie van tijd. Zou het nu onmiddellijk komen of binnen een week, een maand? Hun
ongeduld en verwachting zijn best wel te begrijpen, maar Jezus’ antwoord op hun vraag bracht hun terug met
de voeten op de grond. Hij ontkende niet dat het Koninkrijk zou komen, maar vermaande hun: ‘Het komt u
niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft’ (Hand.1:7).
Mogelijk waren de discipelen hoger aan het denken dan ze moesten denken (cf.Rom.12:3) en liepen ze in hun
gedachten vooruit, zich richtend op het verkeerde. In hun beleving leken ze mogelijk al in het Koninkrijk te
zitten en zagen ze de pracht en praal al voor zich. Jezus brengt hun daarom terug met de voeten op de grond
en wijst hun op hun positie zoals ook in het Oude Testament staat beschreven: ‘De verborgen dingen zijn voor
de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen’ (Deut. 29:29). Het
Koninkrijk zou komen, maar het exacte tijdstip ervan was iets dat de discipelen niet aanging.
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De discipelen waren degenen die door Jezus waren uitgekozen om Zijn werk verder te zetten. Dat had Jezus
hun duidelijk gemaakt toen Hij tegen hun zei: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb
u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven (Joh. 15:16). Wanneer
Jezus hen dan uitvoerig onderwijst over Zijn koninkrijk, dat aangeeft dat Hij zal vertrekken en heengaan naar
de Vader en dat de Heilige Geest zou uitgestort worden, is het niet meer dan logisch dat de discipelen naarstig
uitzagen naar het herstel van het Koninkrijk voor Israël. Het plaatje leek te kloppen. De tijd waar de profetieën
uit het Oude Testament die beschreven stond in Ezechiël 36 en Joël 2 , leek aan te breken. ‘Laat alle inwoners
van het land sidderen want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!’ (Joël 2:1b; cf.Ez.36:1-15). Een dag waar
Jezus al meerdere malen over had gesproken met Zijn discipelen (Mat.13:40-50; 24, 25; Luk.12:36-40; 17:2037; 21:5-36). Nu Jezus dan sprak over de komst van de Heilige Geest was het niet meer dan normaal dat de
discipelen dit onmiddellijk koppelden aan de dag van de Heer, want het Oude Testament niet expliciet aangaf
dat er een bepaalde tijd tussen de eerste en tweede komst van de Messias zou zijn. Daarom waren de
vreemdelingen op weg naar Emmaüs ook zo teleurgesteld in het feit dat Jezus Israël niet had verlost en het
koninkrijk had opgesteld (Luk.24:21).

Conclusie
Jezus stond op punt om te vertrekken en bereidde Zijn discipelen daarom voor om Zijn werk verder te kunnen
zetten. De discipelen zouden als apostelen het fundament gaan leggen waarop de Gemeente gebouwd zou
worden. Zij zouden ervoor gaan zorgen dat het Evangelie tot aan het uiterste van de aarde verkondigd zou
worden. Een verantwoordelijkheid die ze menselijker wijze niet aankonden. Hiervoor hadden ze Gods Geest
zelf nodig om hun toe te rusten met de nodige kracht, wijsheid en inzichten. Hoe enthousiast de komst van de
Heilige Geest de discipelen ook maakt, toch benadrukte Jezus dat ze het doel van Zijn komst niet uit het oog
mochten verliezen. Hij kwam om hun toe te rusten en bruikbaar te maken in de voorbereiding van de komst
van Zijn Koninkrijk hier op aarde. Het was dan ook niet aan hun om na te gaan wanneer dit Koninkrijk er
precies zou aankomen. Het enige wat zij moesten doen, was eropuit trekken en getuigen van Jezus door het
Evangelie in de kracht van de Geest verkondigen.
Als gelovigen met het Nieuwe Testament in de hand kunnen we makkelijk neerkijken op de discipelen en hun
allerlei verwijten maken. Maar hoe makkelijk verliezen ook wij ons oog niet op ons doel als christenen hier op
aarde en houden we ons bezig ‘met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters’ (1Tim.1:4),raken we verstrikt in
‘dwaze en onverstandige strijdvragen (cf.2Tim. 2:23), of krijgen we een te grote zorg voor ‘de dingen van de
wereld’ (cf.1Kor. 7:33)? Hoeveel groter is onze nieuwsgierigheid naar het exacte tijdstip van Jezus’ terugkomst,
dan dat we ons afvragen hoe, waar en aan wie we het Evangelie nog kunnen vertellen? Omdat we het moment
van Zijn terugkomst niet kunnen weten, en de Heer op ieder moment zou kunnen terugkeren, moeten we
volgende woorden van Jezus ernstig nemen:

MOEILIJKE WOORDEN
Bewerkstelligen
Expliciet
Implicatie
Naarstig
Onberekenbaar
Popelen
Tarten

Tot stand brengen.
Uitdrukkelijk, letterlijk zo gezegd.
Hetgeen iets met zich meebrengt.
IJverig, werkzaam, vlijtig, oplettend, leergierig.
Onvast van karakter.
Sterk verlangen.
Te boven gaan, overstijgen.
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Dit waakzaam zijn houdt in dat we allereerst onszelf voorbereiden op Zijn komst door berouw te hebben van
onze zonden en ze te belijden aan God. Door Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser en een leven te leiden
dat geleid wordt door de Heilige Geest. Een Geest die niets anders wil dan Jezus verheerlijken en Zijn Naam
onderwijzen en verkondigen.
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‘Let op:waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het
buitenland ging:hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de
deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes
komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of' s morgens vroeg, opdat hij u niet,
als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen:Wees waakzaam!’
(Mar. 13:33-37).

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. In deze verzen zien we Gods plan voor
het verspreiden van het evangelie door de kracht van de Geest. Laten we eens gaan kijken hoe Gods plan
uitvouwt.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 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
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
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Hand.1:4-8

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.

SAMENVATTING
Jezus stond op punt om te vertrekken en bereidde Zijn discipelen daarom voor om Zijn werk verder te kunnen
zetten. De discipelen zouden als apostelen het fundament gaan leggen waarop de Gemeente gebouwd zou
worden. Zij zouden ervoor gaan zorgen dat het Evangelie tot aan het uiterste van de aarde verkondigd zou
worden. Hiervoor hadden ze Gods Geest zelf nodig om hun toe te rusten met de nodige kracht, wijsheid en
inzichten. Hoe enthousiast de komst van de Heilige Geest de discipelen ook maakt, toch benadrukte Jezus dat
ze het doel van Zijn komst niet uit het oog mochten verliezen. Hij kwam om hun toe te rusten en bruikbaar te
maken in de voorbereiding van de komst van Zijn Koninkrijk hier op aarde. Het was dan ook niet aan hun om na
te gaan wanneer dit Koninkrijk er precies zou aankomen. Het enige wat zij moesten doen, was eropuit trekken
en getuigen van Jezus door het Evangelie in de kracht van de Geest verkondigen.
We kunnen makkelijk neerkijken op de discipelen en hun allerlei verwijten maken. Maar hoe makkelijk
verliezen ook wij ons oog niet op ons doel als christenen hier op aarde en houden we ons bezig ‘met verzinsels
en eindeloze geslachtsregisters’, raken we verstrikt in ‘dwaze en onverstandige strijdvragen, of krijgen we een
te grote zorg voor ‘de dingen van de wereld’? Hoeveel groter is onze nieuwsgierigheid naar het exacte tijdstip
van Jezus’ terugkomst, dan dat we ons afvragen hoe, waar en aan wie we het Evangelie nog kunnen vertellen?
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Laten we onszelf voorbereiden op Zijn komst door berouw te hebben van onze zonden en ze te belijden aan
God. Door Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser en een leven te leiden dat geleid wordt door de Heilige
Geest. Een Geest die niets anders wil dan Jezus verheerlijken en Zijn Naam onderwijzen en verkondigen.

CRÈCHELES
Na Jezus’ opstanding was Hij nog 40 dagen op de aarde.
Eigenlijk zou je denken dat Zijn werk er op zat, Hij was toch gestorven en had de zonden weggenomen voor een
ieder die gelooft?
Maar nee, Hij ging niet luieren, ging niet met vakantie, maar ging verder doen wat Zijn Vader gevraagd had.
God had immers een plan gemaakt.
In dat plan stond dat Jezus moest sterven, maar ook weer op zou staan. En nu moest Jezus nog 40 dagen op de
aarde zijn.
Jezus liet zich aan heel veel mensen zien.
Hij ging ook de apostelen vertellen over het koninkrijk van God.
Jezus wilde dat de apostelen later gingen vertellen over dat koninkrijk.

Zouden de apostelen alleen maar daar over het goede nieuws gaan vertellen?
Nee, want Jezus zei ook nog dat ze over de hele wereld het goede nieuws moesten vertellen.
Wat een goed plan van de Heere God dat de apostelen het goede nieuws moesten gaan vertellen en dat de
kracht kregen door de Heilige Geest.
Want alleen kunnen we dat niet, he? Als ook jij in Jezus gelooft, ontvang jij ook de Heilige Geest.
Wil jij dan ook het goede nieuws van Jezus vertellen?
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De apostelen vonden het wat moeilijk om te begrijpen. “Maar Heer,” vroegen de apostelen, “komt dat
koninkrijk nu al?”
Jezus gaf antwoord door te zeggen, “jullie mogen de tijd niet weten wanneer dat is. Maar wanneer de Geest
over jullie komt, zal je kracht krijgen. En dan zal je over Mij vertellen in Jeruzalem, maar ook in Samaria en in
heel Judea.”
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Zo was Jezus ook bij de apostelen.
“Jullie moeten wachten,” zei Jezus tegen de apostelen, “jullie mogen Jeruzalem niet verlaten.”
“Waar moeten we dan op wachten?” zeiden de apostelen, “we willen zo graag de mensen vertellen over dat
koninkrijk dat gaat komen.”
Jezus zei, “Jullie moeten wachten op wat de Vader in de hemel beloofd heeft, waarover ik jullie gesproken
heb.”
“Jullie worden over een paar dagen gedoopt met de Heilige Geest.”

MEMORIEVERS
1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de
engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in
heerlijkheid.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Themales Hemelvaart les 1).
Zes korte coupletten: God werd mens. Stierf voor onze zonden. Overwon de dood. Werd geëerd door engelen.
Gevreesd door demonen. Opgevaren naar de hemel.
Lees en herhaal dit vers. Geef eventueel de zes korte coupletten, als korte samenvatting van het leven van
Jezus. Gebruik eventueel handgebaren.

IJSBREKERTJES

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.
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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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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.

KNUTSELWERKJES
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.

KNUTSELACTIVITEITJES
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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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
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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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.
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‘Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven.
Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord.
Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.’
(Handelingen 1:8)
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VERSPREIDING VAN HET GOEDE NIEUWS
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HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 1:4-8

MEMORIEVERS
1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de
godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd
in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd
in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



In welke stad moesten de apostelen wachten? ____________________

 Wat was de belofte van de Vader? _______________________________
 Vul in: “Maar u zult de ________________ van de __________________

_______________ en _______________ en tot aan het uiterste van de
_______________ . (Hand.1:8)
 Wil jij ook het goede nieuws vertellen? __________________________
 Heb jij zelf het goede nieuws al aangenomen? ____________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

HEMELVAART LES 2  JEZUS BEREIDT DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST VOOR

_______________ zijn, zowel in _________________ als in heel
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Geest ontvangen, Die ____________ u komen zal; en u zult Mijn
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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