
Donderdag 13 mei. Hemelvaartsdag. Huisliturgie (met dank aan 
www.kinderwoorddienst.nl)  
 
Klaasleggen: kaars, verschillende soorten papier/karton, evt. schuimkarton 
(verkrijgbaar in knutselwinkel), Wol, Watten,Verf/vetkrijt of ander kleurmateriaal 
Saté prikkers of stokjes voor bij de planten, Naaigaren 
 
 
Informatie voor de ouders. Voordat het Pasen wordt hebben we veertig dagen 
vastentijd. Na Pasen duurt het veertig dagen voordat het hemelvaart is, en vijftig 
dagen voordat het Pinksteren is.  
Vandaag  gaat het over hemelvaart, maar dat is niet los te zien van Pasen en 
Pinksteren. 
 
Huisliturgie: steek de kaars aan, en maak een kruisteken. Bid daarna het gebed: 
 
Goede God, 
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen 
als we verdrietig zijn, 
zodat we weer blij in ons hart mogen worden 
en lichtjes in onze ogen krijgen. 
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen 
als we bang zijn, 
zodat we de moed voelen 
om te doen wat we willen doen. 
Wij vragen U of de heilige Geest mag komen 
voor iedereen die alleen is, 
dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap, 
zodat ze een fijner leven krijgen. 
Amen 
 
Inleiding op het verhaal: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren horen bij elkaar. 
Daarom lezen we vandaag eerste het verhaal van Pasen, en direct daarna het 
verhaal van de Hemelvaart van Jezus. Luister maar eens naar het verhaal:  
 
Jezus is gestorven en begraven. Heel veel verdriet en tranen natuurlijk. Wat moest er 
nu gebeuren? Op Paasmorgen ging Maria naar het graf. De steen was weggerold. 
Ze keek naar binnen. Daar zag ze twee engelen zitten. Ze hadden witte kleren aan. 
Ze schrok! Ze zag het lichaam van Jezus nergens meer en ze begon te huilen. De 
engelen vroegen Maria: “Waarom huil je?” Maria zei: ”Jezus is weg!” 
Toen hoorde ze iets en keek ze achterom. En daar stond iemand. Maria dacht dat 
het de tuinman was. Maar toen ze heel goed keek ... zag ze het wel goed? De man 
vroeg: “Wie zoek je?” Maria zag dat het Jezus was! Ze wilde naar Jezus toelopen en 
Hem vasthouden, zo blij was ze dat ze Hem zag. Maar Jezus zei: “Je moet me niet 
vasthouden”. Hij zei dat Hij naar zijn Vader zou gaan in de hemel. Hij vroeg Maria om 
naar de leerlingen te gaan en dat te vertellen. 
Daarna kwam Jezus nog een keer bij de leerlingen. Opeens was Hij er! Hij liep langs 
de leerlingen en wenste hen vrede. Ook blies Hij hen in hun gezicht en zei: “Nu 
hebben jullie de heilige Geest gekregen die jullie zal helpen”. En dan verdween Hij 
weer. 

http://www.kinderwoorddienst.nl/


 
Het werd Hemelvaart. Jezus en de leerlingen waren bij elkaar. Jezus stelde hen 
moeilijke vragen waar ze erg over moesten nadenken. En Jezus sprak weer over de 
heilige Geest van wie zij kracht zouden ontvangen. Toen gingen ze naar buiten. 
Jezus ging naar de hemel. Hij was weg; waar ze ook keken, nergens zagen ze Jezus 
meer. De leerlingen keken steeds naar boven, alsof Jezus nu hoog in de lucht zou 
zijn. Tot ze een stem hoorden: “Houd toch op met naar boven te kijken. Daar zul je 
Jezus echt niet vinden. Zoek je Jezus, kijk dan gewoon naar mensen om je heen! Hij 
gaat met jullie mee onderweg, als je aan Hem denkt, over Hem praat en doet wat Hij 
jullie gevraagd heeft. Ga maar, dan zul zien dat het echt zo is.” 
 
Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 
 
In gesprek met de kinderen. Vijftig dagen tellen 
U kunt de vijftig dagen visueel maken met blokjes, kralen, steentjes of Legosteentjes. 
Gebruik bij voorkeur de liturgische kleuren: Geef Pasen een grote witte steen, 
gevolgd door 39 kleine witte. De 40e steen is Hemelvaart. Gebruik hiervoor een weer 
grotere steen. Dan nog 9 naar Pinksteren. Geef de 10e steen van Pinksteren de 
kleur rood. 
 
Om de kinderen verband te laten leggen kunt u er voor kiezen om vragen te stellen, 
terwijl u de stenen aanwijst. 
Wat gebeurde er met Pasen? Wat gebeurde er met Hemelvaart? En wat gebeurde er 
met Pinksteren? (Met Pasen is Jezus verrezen, na zijn dood aan het kruis. Daarna 
verscheen Jezus nog een paar keer aan zijn leerlingen. Totdat hij naar de hemel ging 
met Hemelvaart. De leerlingen bleven wat angstig achter, nu ze het zonder Jezus 
moesten doen. Maar met Pinksteren ontvangen ze de heilige Geest en trekken ze de 
wereld in om het verhaal van Jezus te vertellen).  
Wat horen de leerlingen als ze naar de hemel blijven staren? Praten de kinderen ook 
wel eens over Jezus? Lezen ze wel eens verhalen over Hem? Wat vinden de 
kinderen van die verhalen?  
 
Samen bidden:  
Sluit dit gesprek af met een gebed voor mensen die jullie kennen, of die het geloof 
proberen door te geven, of voor mensen die overleden zijn. Bid daarna samen het 
Onze Vader:  
 
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. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 



in eeuwigheid. Amen 
 
Knutselen: wolkenmobile maken 
 
Nodig: 
Verschillende soorten papier/karton 
Schuimkarton (verkrijgbaar in knutselwinkel) 
Wol 
Watten 
Verf/vetkrijt of ander kleurmateriaal 
Saté prikkers of stokjes voor bij de planten 
Naaigaren 
 
De kinderen kunnen zelf wolken versieren met wol, kleurkrijtjes, watten etc. 
U kunt de mobile heel klein houden en ophangen aan satéstokjes. Voor een grotere 
mobile met wat grotere wolken, kunt u de onderdelen opgehangen aan – op maat 
geknipte - stokjes (van tuinplanten). U maakt van twee stokjes een kruis en zet dat in 
het midden vast met touw/wol. 
 

  

  
 

Hang de mobile ergens op en blaas de kaars uit. 
 


