
Hemelvaart..

Fietsen? Dauwtrappen?

‘met je blote voeten in het gras, ‘

”Met een beetje geluk, trap je met hemelvaart

In een koeientaart”

Is dat hemelvaart?



Veel mensen kennen Hemelvaart zo.

Maar er is veel meer te vertellen. 

Deze tekening begint met het verhaal.



De leerlingen van Jezus waren vaak samen

en spraken over alles wat Jezus had 

gedaan. Ze voelden zich vaak eenzaam en

verlaten, maar met alle herinneringen was 

Jezus toch een beetje bij hen.
Weet je ze allemaal?



En toen na 40 lange dagen..

Ging Jezus samen met Zijn

vrienden, de berg op.

“Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader wordt 

ingelost.” En toen, voor hun ogen, steeg Jezus op naar de 

hemel. 



Over welke belofte zou Jezus het 

hebben?

 Hij beloofde.

Ik zal er altijd voor jullie zijn.

Zo ook mijn vader in de hemel.

Ik stuur jullie een helper.

Ik laat jullie niet in de steek.



Wat gebeurde er?  In de Bijbel staat…

 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 

dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen 

een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op 

ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest 

en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door 

de Geest werd ingegeven. –



Op de 50e dag na Pasen..

 De leerlingen zaten bij elkaar en opeens gebeurde het.

Vurige tongen verschenen 

boven de hoofden van Maria 

en de leerlingen.

Ze waren niet langer bang.



Ze gingen naar buiten en begonnen te 

vertellen.

De mensen luisterden, 

ieder in hun eigen taal, 

hoorden ze vertellen over 

Jezus.



 Ze bleven vertellen.

 Mensen lieten zich dopen.

 Ze waren heel verbaasd over 

alles wat ze hoorden.

 De Blijde Boodschap

Hoe kwamen ze toch 

aan die nieuwe moed?



Wij zeggen: Het is de heilige Geest.

 De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif.

De duif van vrede 

Liefde

Wijsheid

kennis 



Naast de Vader, de Zoon, is ook de 

H. Geest heel belangrijk.

 Wij beginnen er ieder gebed mee.

 Weet je nog..



Pinksteren, toen de 

kerk begon



Samen bidden

Lieve God,

Wilt U alle mensen helpen die ziek zijn? 

En ook alle mensen die voor hen zorgen?

Wilt U ook naar hen de Heilige Geest van troost sturen?

Lieve God, Ons land gaat weer een beetje open. Wij 

mogen weer naar school. Maar er zijn nog steeds 

mensen ziek.

Wilt u naar ons allemaal de geest van Wijsheid sturen?

Lieve God,

Wij bidden vandaag ook voor ons gezin. En voor alle 

opa’s en oma’s die wij niet mogen bezoeken.

Wilt U ook naar ons de Heilige Geest van zorg en liefde 

sturen

Lieve God, ik wil ook gewoon even stil zijn. U weet wel 

waar ik over nadenk.



Om samen te bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade. Amen

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen, en

Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw 

schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons, zondaars,

Nu en in het uur van onze dood, Amen.



Vier jij ook mee?

Met hemelvaart en Pinksteren kun je de viering via face 

book of You tube bekijken. De tijden staan op de website 

van de Maria Laetitia parochie (https://maria-laetitia.nl/)

Jij en jouw ouders zijn daarbij van harte welkom. Je kunt 

daar ook reageren.

https://maria-laetitia.nl/


Om zelf te doen.

 In de powerpoint staan al een aantal tekeningen die je kunt 

inkleuren.

 Het is ook heel leuk om een tafel te maken voor Hemelvaart en 

Pinksteren. (een plaatje van de feesten, bloemen, als het mag, een 

gekleurde rode kaars, een foto van mensen van wie je heel veel 

houdt.

 Samen met jullie ouders mag je dan misschien wel een kaarsje 

aansteken voor die mensen en vragen of God ook voor hen wil 

zorgen.



Ook iets lekkers natuurlijk.



En vind je dit leuk?



Te gemakkelijk?

Echt heel moeilijk, dit kun je alleen met 

het Pinksterverhaal oplossen. Welke 

woorden komen niet in het Pinksterverhaal 

voor en vul deze in. 


