HEMELVAART
Werkje
Kleur de kleurplaten.
Knip ze uit over de dikke buitenlijnen.
Snijd of knip de blauwe lijnen voorzichtig in.
Rijg de strook met Jezus en de engel erdoor,
zodat Jezus tussen de apostelen staat.

Nu kun je laten zien hoe Jezus in de wolken
verdwijnt:
Trek de strook met Jezus langzaam omhoog,
dan verdwijnt Jezus uit het zicht in de wolken.
Jezus gaat naar de hemel.
Wat bijzonder toch!
Boven staat wat Lucas schrijft in de Bijbel.
En onder lees je wat Paulus er nog meer over
heeft gehoord.
Lees maar.
Het is een boodschap aan ons allemaal:
Blijf niet te lang naar de hemel staren,
want er is veel werk te doen.
Weet dat Jezus eens
weer op dezelfde wijze
terug komt!

Jezus zegt tegen de apostelen: "Zo staat er geschreven: dat de Christus
moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden. En dat in zijn
Naam bekering tot vergiffenis van de zonden moet worden gepredikt
onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Jullie zijn getuigen hiervan.
Daarom zend Ik tot jullie wat door mijn Vader beloofd is; blijf dus in de
stad, totdat jullie uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.” Dan leidt
Jezus hen naar buiten tot bij Betanie, heft de handen omhoog en zegent
hen. Terwijl Hij hen zegent, verwijdert Hij zich van hen en wordt ten
hemel opgenomen. Zij aanbidden Hem en keren met grote blijdschap naar
Jeruzalem terug en verheerlijken God in de tempel.
(Lucas 24, 46-53)

De leerlingen zien hoe Jezus omhoog wordt geheven en een wolk onttrekt
Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaren,
staan opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
Ze zeggen: “Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkeren als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
(Handelingen 1, 46-53)

