
 

Hemelvaart – Jezus laat ons niet alleen. 

 
Deze week is het Hemelvaartsdag. In de Bijbel staat een verhaal over Jezus die met zijn 
leerlingen op de Olijfberg is. Ze zijn met elkaar in gesprek. Dan komt er een wolk en kunnen 
de leerlingen Jezus niet meer zien. Jezus gaat naar de hemel. Dit noemen we de hemelvaart 
van Jezus. Bekijk deze video waarin met Lego wordt uitgelegd waar we aan denken met 
Hemelvaart. Hieronder vind je 2 leuke werkvormen. Een verwerking, een gebed en een lied. 
 
Jezus verdwijnt in de wolken 

Nodig:  

• watten; 
• plastic bekertje; 
• papier; 
• karton; 
• kleurpotloden/stiften; 
• schaar; 
• touwtje; 
• lijm. 

Hoe maak je het? 

• Smeer de buitenkant van het plastic bekertje in met lijm en plak de watten er op. Laat 
drogen. Dat zijn de wolken.  

• Teken Jezus op dik papier of op gewoon papier en plak hem later op karton. Misschien kun je 
op internet een plaatje opzoeken als voorbeeld. Maak de tekening zo mooi, gebruik 
verschillende stiften en potloden. Let op: maak de tekening niet te groot, het is de bedoeling 
dat hij straks in het bekertje past! 

• Knip de Jezus-figuur uit. 
• Prik in de onderkant van het plastic bekertje een klein gat en trek hier een touwtje 

doorheen. De onderkant van het plastic bekertje komt bovenaan je knutselwerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw


• Knip een touwtje van ongeveer 40 cm af en maak de onderkant van de draad vast aan het 
hoofd van Jezus. (Dat is dus aan de kant van de opening van de beker)  

• Trek aan het touwtje en zie hoe Jezus in de wolken ‘verdwijnt’! 

 
Een wolk in een glas 

Nodig:  

• heet (of kokend) water; 
• haarlak;  
• ijsblokjes;  
• glazen pot met deksel;  
• een zelfgemaakte tekening van Jezus;  
• lijm/plakband. 

 

Hoe maak je het?  

• Maak een tekening van Jezus. Plak de tekening tegen de glazen pot met de voorkant naar 
binnen. Als je de pot omdraait kun je Jezus door de pot heen nog goed zien. 

• Doe het kokende water in de glazen pot. Als de pot voor ⅓ gevuld is, is dat voldoende. Let 
op: doe voorzichtig met heet water!  

• Spuit snel wat haarlak in de pot. 
• Sluit de pot met de deksel en leg de ijsblokjes bovenop. 
• Er ontstaat een wolk in de pot. Kun je Jezus nog zien? 
• Als je de deksel eraf haalt, gaat de rook vanzelf weer weg en komt Jezus weer tevoorschijn.  

Verwerking 

Jullie hebben gelezen dat Jezus naar de hemel is gegaan, maar hij laat ons niet alleen. Hij zal 

terugkomen. Jezus laat zich nu ook op verschillende manieren hier op aarde zien. Jullie 

kunnen ervoor zorgen dat Jezus’ werk zichtbaar is. Hieronder vind je twee mogelijke 

manieren. Door deze activiteiten kunnen jullie een stukje van Jezus zichtbaar maken.  

Klusjesruil 

Nodig:  

• papier; 
• pennen; 
• potje of bakje. 

Hoe fijn zou het zijn als iemand anders jouw kamer op moet ruimen? Dat zou nu wel eens 
kunnen gebeuren. Ga een klusjesruil houden! Iedereen schrijft een klusje van zichzelf op. Het 
klusje is iets wat diegene ergens in de komende dagen moet doen, bijvoorbeeld in de dagen 
tot Pinksteren. Denk daarbij aan de afwas doen, kamer opruimen, stofzuigen, huiswerk 



maken of de kattenbak verschonen. Vouw de briefjes op dezelfde manier op. Doe daarna 
alle briefjes in een pot of bak. Schud de briefjes door elkaar. Iedereen haalt een briefje uit de 
pot of bak. Zorg ervoor dat niemand zijn of haar eigen klusje krijgt. Gebeurt dat wel? Doe 
dan opnieuw de briefjes in de pot of bak, schud ze en deel ze weer uit. Als het is gelukt, 
vertel dan aan elkaar welk klusje je gaat doen. Maak eventueel een schema en hang deze op. 
Spreek met elkaar af wanneer de klusjes klaar moeten zijn.  

Complimentenbord  

Nodig:  

• complimentenbord (groot vel papier of een magneetbord of prikbord);  
• een pen;  
• gekleurde briefjes;  
• lijm of plakband.   

Tover een lach op het gezicht van een ander door een compliment te geven! Maak met 
elkaar een groot complimentenbord. Op het bord komen briefjes met complimenten voor 
elkaar. Dat kan een groot vel papier zijn, een poster of bijvoorbeeld een magneetbord of 
prikbord. Zoek een geschikte plek in huis en hang het complimentenbord op. Leg er 
gekleurde briefjes en een pen bij. Het wordt een vrolijk complimentenbord. In de komende 
dagen, bijvoorbeeld tot Pinksteren, mag iedereen iedere dag een compliment opschrijven 
voor een ander. Probeer zoveel mogelijk verschillende mensen een compliment te geven. 
Beperk het tot het geven van 1 compliment per dag, om het speciaal te houden en een 
overvol complimentenbord te voorkomen. Houd het overzichtelijk. 
 

Afsluiting                                                         

Sluit af met een gebed: 

Vader in de hemel, 
Vandaag denken we aan de hemelvaart van uw zoon Jezus. Soms voelen wij ons 
misschien wel alleen, ook alleen gelaten door U. Juist daarom danken we U voor de 
belofte dat U ons niet alleen laat. Dat we weten dat U, ondanks dat U in de hemel bent, 
ook bij ons bent hier op aarde. Geef ons geloof en vertrouwen. 

Help ons ook in deze vreemde corona tijd, waarin we veel minder bij andere mensen 
kunnen zijn dan we eigenlijk willen. Help ons vol te houden en manieren te vinden 
waarop we toch goed contact met elkaar kunnen houden. 
Dit alles vragen wij u in Jezus’ naam. 
Amen. 

Zing met elkaar of luister naar een lied.  

• Op de wolken;                
• Ik moet weggaan; 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ23gWbRvaM
https://www.youtube.com/watch?v=56-V8t18v_Q

