Hemelvaart

2. Woordweb hemelvaart en wederkomst
Bijbeltekst om vooraf te lezen:
‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen
als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Handelingen 1:11b

die bij jullie opkomen als je denkt aan Jezus’
hemelvaart, zijn opvaren. Schrijf in de andere
cirkel woorden die bij jullie opkomen als
je denkt aan Jezus’ wederkomst. Boven de
cirkels kun je de woorden ‘Hemelvaart’ en
‘Wederkomst’ met mooie letters laten tekenen/
schrijven.

Doel
Samen met je kinderen ontdek je dat de
hemelvaart van Jezus en zijn wederkomst met
elkaar verbonden zijn. Jezus heeft gezegd dat
Hij terugkomt zoals Hij is weggegaan. De
volgende opdracht versterkt het bewustzijn van
deze samenhang bij je kinderen.

Vraag om aan je kinderen te stellen na deze
opdracht:
> Welke woorden passen er in beide cirkels?
Leg eens uit hoe dat kan.
> Waarom hebben de hemelvaart van Jezus
en zijn wederkomst zo veel met elkaar te
maken?

Neem een groot vel papier en teken er twee
cirkels op. Schrijf in de ene cirkel woorden
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3. Bijbeltekst uitschrijven
Bijbeltekst om vooraf te lezen:
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.’ Matteüs 28:20b

Er zijn verschillende manieren om de letters te
maken. Enkele ideeën:

> Teken de letters op wit papier. Laat je

Doel
Het is belangrijk om juist (jonge) kinderen
bijbelteksten uit het hoofd te laten leren.
Kinderen kunnen deze goed en snel onthouden.
Het doel van deze opdracht is dat de kinderen
door creatief bezig te zijn, op een leuke manier
een belangrijke bijbeltekst uit hun hoofd leren.

>

kinderen de letters mooi inkleuren en
uitprikken. Plak de letters op stevig papier.
Teken de letters op wit of gekleurd papier.
Laat je kinderen de letters opvullen met
stukjes gescheurd papier of propjes crêpepapier.

> Maak letterstempels van halve aardappelen

Jezus heeft zijn leerlingen gezegend toen Hij
naar de hemel ging. Ook gaf Hij hun een mooie
belofte mee. Schrijf de tekst uit Matteüs 28:20
op een vel papier en hang het op een zichtbare
plek in huis. Leer de tekst uit het hoofd.

>
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door met een mesje een letter uit te snijden
in een halve aardappel. Breng met een kwast
verf aan op de uitstekende letter en stempel
de tekst op stevig papier.
Laat je kinderen zelf letters tekenen op mooi,
luxe papier en uitknippen. Laat ze de letters
daarna opplakken op stevig papier.
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