70. Jezus gaat naar de hemel
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 1:5.




Als je een bericht zou geven aan iedereen in jouw familie, hoe zou je dat doen? Hoe lang zou
het duren voordat je iedereen de boodschap hebt verteld?
Wat doe je als je iedereen op school of in je kerk iets zou willen laten weten? Hoe zou je dat
doen? Hoe lang denk je dat dat duurt?
Bedenk nu eens hoe het zou zijn als je iets wilt vertellen aan heel de wereld! Waar zou je
beginnen? Hoe zou je zeker weten dat iedereen je zou horen? Wat kun je gebruiken als
hulpmiddel?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Nadat God Jezus weer tot leven had gebracht, zagen zijn vrienden en volgers Hem meerdere keren.
Hij vroeg hun om iedereen in de wereld over Hem te vertellen. Hij beloofde dat Hij de heilige Geest
zou sturen om hen te helpen.
Lees nu samen Handelingen 1:1-11.

Wat er daarna gebeurde…
Ze gingen terug naar Jeruzalem en wachtten, zoals Jezus hun had opgedragen. Ze kwamen veel
samen met Jezus’ moeder, Maria, en zijn broers en volgers om samen te bidden en te wachten.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 90 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Lucas Deze man was een dokter die Paulus vergezelde op zijn reizen om mensen van Jezus te
vertellen. Hij schreef twee boeken over Jezus en zijn volgelingen: het ‘evangelie’ of ‘goede nieuws’
van Lucas, en Handelingen, dat gaat over wat er daarna gebeurde.

Theofilus Lucas schreef beide boeken voor Theofilus. We weten niet zeker wie hij was, maar zijn
naam betekent: ‘vriend van God’.
Hemel Dit woord kan zowel ‘de lucht’ betekenen als de plek waar God is. Je kunt meer lezen over de
hemel in Ontdekkingsreis 20.

Probeer het uit
Hoe kunnen we weten wie God is? Tijd om daar eens hard over na te denken!
Jezus liet ons God zien, omdat Hij God is (God de Zoon). Wanneer we zien wat Jezus zei en deed
toen Hij op aarde was, zien we hoeveel God om ons geeft. We kunnen zien dat God ons begrijpt, wat
we ook meemaken. Hij weet hoe het is om een mens te zijn.
Als je God de Zoon kent, weet je ook hoe God de Vader is. We kunnen God de Vader niet zien, maar
zijn werk vinden we overal in de wereld om ons heen. Hij schiep de wereld!
Toen Jezus (God de Zoon) terugging om in de hemel te wonen bij God de Vader, stuurde Hij God de
heilige Geest om bij de mensen te zijn die Hem willen volgen. We kunnen de heilige Geest niet zien,
maar als Hem vragen om bij ons te zijn, zal Hij ons helpen om te leven zoals God het wil. Jezus kon
maar op één plek tegelijk zijn toen Hij op aarde leefde. De heilige Geest kan wel overal tegelijk zijn. Hij
helpt ons om met God te praten en om naar Hem te luisteren. Het is de heilige Geest die ons naar
God laat verlangen. Praat er verder over met een volwassene.

Praten met God
Denk aan drie geweldige dingen van God. Misschien kun je wel voor Hem knielen en Hem met
eerbied prijzen.

