
Tijdpad 

Programmaonderdeel Keuzemogelijkheden Tijd 
(in minuten)

Binnenkomer Opstap begint! 2 
Introductie 1. Paspoort 4

2. Poppenspel 2
De Bijbel open Opstap 1

Voorbeeldvertelling 3
Afstap 2
Actie 3

Bidden en zingen 4
Verwerking 1. De hemel open (creatief) 15

2. Je mag er (niet) door! (spel) 10 

Naar de 
hemel

Handelingen 1:1–11

Vooraf 
Dit verhaal vindt in de Bijbel plaats na de verschijningen 
van de Heere Jezus. Nadat Hij is opgestaan, heeft Hij 
Zich diverse keren getoond aan de discipelen. Vóór Zijn 
sterven en opstanding echter heeft Hij al aangekondigd 
dat Hij heen zou gaan en plaats zou gaan bereiden. 
Omdat de voorafgaande bijbelgedeelten niet aan deze les 
voorafgaan, is het goed de voorkennis van de kinderen op 
te halen. Zodat ze het verhaal in de tijd kunnen plaatsen.

Doel 
We zien vandaag dat het werk van de Heere Jezus op de 
aarde klaar is. Hij gaat terug naar huis, naar de hemel, 
naar Zijn Vader. De kinderen leren dat de hemel ook hún 
thuis is, als ze bij de Heere Jezus horen. Jezus ging heen om 
plaats te bereiden voor Zijn kinderen.
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Benodigdheden 
 y  Introductie 1: paspoort
 y  Introductie 2: pop Rik en een vermomming 

(bijvoorbeeld een masker voor z’n gezicht)
 y  De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, foto/plaat van 

wolken
 y Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
 y  Verwerking 1: bijlage (op lichtblauw papier), watten, 

lijm, prikpennen en prikblokken, kleurpotloden, 
stukjes goud- of geelkleurig papier

 y  Verwerking 2: sleutel

Voorbereiding
Verwerking 1: Snijd/knip de stukjes goud- of geelkleurig 
papier op formaat.



Introductie 1 – Paspoort
Aankondiging
Weet je wat dit is? Hebben jullie dit thuis ook?

Werkwijze
 y Laat een paspoort aan de kinderen zien. Praat met hen over het paspoort. Misschien weten sommige 

kinderen wat het is en waarvoor het gebruikt wordt. Vertel dat een paspoort gebruikt wordt om een 
vreemd land binnen te komen. In het paspoort kun je zien wie je bent, waar je ‘bij hoort’ (bij welk land). 

 y Vraag daarna of de kinderen weten wat de hemel is. In de hemel woont God. Het is daar zó mooi, dat 
je het niet goed uit kunt leggen. Daar zijn geen nare dingen, geen ziekte, geen ruzie, geen pijn… En het 
mooiste is dat God daar is!  

 y Leg uit dat de Heere Jezus er voor zorgt dat je de hemel binnen kunt. Hij is als het ware het paspoort. Als 
je de Heere Jezus kent, als Hij voor jou de straf op de zonde heeft gedragen (Pasen), als je bij Hem hoort, 
dan mag je eens de hemel in.

Afronding
De Heere Jezus zorgt ervoor dat je de hemel binnen kunt. Hij wil jouw ‘paspoort’ zijn. Als je in de Heere 
Jezus gelooft, als je gelooft dat Hij jouw zonden heeft vergeven, dan mag je eens de hemel binnen gaan.

Programma

Binnenkomer 
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fijn dat jullie er zijn. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 
Kom maar in de kring, 
kom maar in de kring, 
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap, 
wij gaan sa-men, op stap! 

Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
we pakken de Bijbel erbij. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 

Stap stap stap
stap stap stap
ssssssssstap
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Introductie 2 – Poppenspel
Rik heeft zich vermomd, dus hij wordt niet meteen herkend.

Rik Hoi hoi!
Leiding (verbaasd) Hoi? Eh, wie ben jij? 
Rik (grinnikend) Wie ik ben? Ken je me niet? 
Leiding Nee, ik ken je niet.
Rik Oh, jawel hoor, je kent me echt wel.
Leiding (tot de kinderen) Kennen jullie hem?
 Laat de kinderen reageren.
Leiding Wat? Is dit Rik? Niet! Rik ziet er anders uit!
 Rik haalt z’n vermomming weg.
Rik (hard lachend) Hahaha! Gefopt!
Leiding Nou, zeg, ik had het echt niet gezien.
Rik Ik weet het. Mijn moeder had het ook niet gezien.
Leiding Je moeder? Dus je hebt het thuis ook gedaan?
Rik Ja, ik belde aan de voordeur en stond daar met deze spullen op.
Leiding En toen?
Rik Toen deed m’n moeder de deur open.
 Maar ze kende me niet!
Leiding Oh, wat goed, Rik!
Rik Nou, eigenlijk niet! Want ze gooide de deur weer dicht! Ze liet me buiten staan!
Leiding (lachend) Haha, ik vind het wel een goeie Rik. Je moeder dacht natuurlijk: 
 dat vreemde jochie hoort hier niet! Nou, ik vond je grap erg leuk hoor! 

HGJB Opstap



De Bijbel open

Opstap
Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om 
hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. 
Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek 
in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier 
staat nu gaat vertellen.  

Voorbeeldvertelling
Ga vragenderwijs terug naar het Paasverhaal.
Weet je nog dat de Heere Jezus gestorven was? Hoe 
kwam dat? Hoe is Hij is gestorven? Is Hij nog steeds 
in het graf?
De Heere Jezus leeft! Hij is gestorven, maar ook 
weer opgestaan. Zijn werk op de aarde is klaar. Alles 
is gedaan. Hij kwam om mensen te redden, hun 
zonden te dragen, en dat heeft Hij gedaan, aan het 
kruis. 
Nadat de Heere Jezus is opgestaan, is Hij nog een 
poosje bij Zijn discipelen gebleven. Hij heeft hen 
verteld dat Hij weg gaat. Hij gaat terug naar de 
hemel. Naar Zijn vader. Maar dat betekent niet dat 
Hij niet meer aan hen denkt, hoor! Hij zal voor de 
mensen blijven zorgen, voor hen bidden. En weet je 
wat Jezus ook heeft gezegd? Dat Hij in de hemel een 
plaats maakt voor de discipelen, voor de mensen 
die in Hem geloven. De Heere Jezus zegt: ‘In de 
hemel is heel veel plaats. ’t Is net als bij een heel 
groot huis. Iedereen die in Mij gelooft, iedereen die 
bij Mij hoort, mag ook eens bij Mij komen wonen in 
de hemel!’ Dat zou geweldig zijn. Voor altijd bij de 
Heere zijn! 

De Heere Jezus is met Zijn discipelen weer bij elkaar 
gekomen. In de stad Jeruzalem. Het is de laatste 
keer. De állerlaatste keer dat Hij bij de discipelen is. 
‘Ik zal bij jullie weg gaan’, zegt Hij. ‘Ik ga terug naar 
Mijn Vader in de hemel. Ik ga terug naar huis.’ De 
discipelen luisteren stil. Jezus gaat hen verlaten! Hij 
gaat afscheid nemen! Laat Hij hen nu alleen? Zullen 
ze Hem nu nooit meer zien? Dat is niet fijn! 
Hoor, de Heere Jezus gaat verder: ‘Ik zal bij jullie 
weggaan. Maar Ik laat jullie niet alleen, hoor. Ik zal 
Iemand anders sturen, Die bij jullie blijven zal. De 

Heilige Geest zal bij jullie komen.’ Gelukkig, Jezus 
laat hen niet alleen! Hij blijft voor hen zorgen. 
De Heere Jezus staat op. Hij gaat de deur uit en de 
discipelen volgen Hem. Ze lopen door de straten 
van Jeruzalem, ze lopen door de poort en gaan de 
stad uit. Ze lopen met elkaar een berg op… (gebruik 
handen, ogen, hoofd om de bewegingen kracht bij te 
zetten) Als ze boven op de berg zijn, de Heere Jezus 
met Zijn discipelen, dan strekt Jezus z’n handen uit. 
Hij zegent de discipelen. De discipelen kijken Hem 
aan. En terwijl ze Hem aankijken… gaan de voeten 
van de Heere Jezus ineens van de grond, een stukje 
omhoog… Terwijl de discipelen kijken, zien ze dat 
Jezus steeds verder omhoog gaat! Zomaar, steeds 
hoger en hoger, de blauwe lucht tegemoet. Daar 
gaat Hij! Naar de hemel! De discipelen geloven hun 
ogen bijna niet... Maar dan komt er ineens een wolk 
onder de Heere Jezus en kunnen ze Hem niet meer 
zien… (laat de plaat met de wolk zien) Toch blijven 
ze kijken. Daar, daar is hun Heere heen gegaan.
‘Waar kijken jullie naar?’ De discipelen schrikken. 
Er staan twee engelen bij hen, engelen in witte 
blinkende kleding. ‘Waar kijken jullie naar? Waarom 
blijven jullie kijken naar de hemel? Jezus is nu weg 
gegaan. Maar Hij komt een keer terug. Op een dag 
komt Hij weer net zo terug uit de hemel. Dan zullen 
alle mensen Hem zien.’ 
Ja, de Heere Jezus is nu echt weg gegaan. Naar de 
hemel. Naar Zijn Vader. Naar huis. Maar daar mogen 
zij ook een keer heen. De Heere Jezus is plaats aan 
het maken. Een plaats voor iedereen die in Hem 
gelooft! Als je in Hem gelooft, is de hemel ook jouw 
thuis. Jezus zorgt ervoor dat je daar binnen mag.
De discipelen lopen langzaam de berg af. Ze denken 
aan wat ze hebben gezien. Met elkaar lopen ze 
terug naar de stad. Naar Jeruzalem. Daar zullen ze 
wachten op de Heilige Geest.

Afstap
Waar is de Heere Jezus nu heen gegaan? Is Hij 
daar nog? Wat is de hemel, hoe ziet die eruit? Wie 
mogen er in de hemel wonen?
Alle mensen die in Hem geloven, die bij de Heere 
Jezus horen, mogen in de hemel wonen. Als je van 
de Heere Jezus houdt, is de hemel ook jouw thuis en 
mag je eens voor altijd bij Hem wonen.



45
Actie
Loop met de kinderen rond en geef woorden aan 
wat je doet en laat de kinderen meepraten: Zo, 
nu lopen we de berg op, dat is best een klim (loop 
zo mogelijk naar het raam of naar buiten, loop 
gebogen alsof je een berg op loopt). Nu zijn we 
boven (naar boven/buiten kijken). O kijk, daar is de 
Heere Jezus heen gegaan. Naar de hemel. Zien we 
Hem nog? (hand boven je ogen). Nee, Hij is weg! 
Zijn we verdrietig? Nee hè, Jezus is naar Zijn Vader 
in de hemel. Hij gaat nu plaats maken. Want als wij 
in Hem geloven, mogen we later ook in de hemel 
komen.

Gebed 
Heere Jezus, wij weten dat U in de hemel woont. 
Dank U wel dat U vanuit de hemel voor ons zorgt, 
voor ons bidt. We hebben gehoord dat er in de 
hemel plaats genoeg is. Voor iedereen die in U 
gelooft. Wilt U ook voor ons een plaatsje klaar 
maken? Leer ons in U te geloven.
Wilt U spoedig terug komen uit de hemel? 
Zodat alle mensen U zullen zien! 
Amen.

Zingen
Toen de Heer was opgestaan (Op Toonhoogte 360)

Aankondiging
De Heere Jezus is teruggegaan naar de hemel. Hij 
zorgt en bidt daar voor ons. En Hij maakt plaats voor 
Zijn kinderen, voor hen die bij Hem horen.

Lied
Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan   
naar Zijn Vader in de hemel,    
daar kwam Hij vandaan.    
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten.   
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.   

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers

Een boek vol liedjes 2

HGJB Opstap



Verwerking 1 – De hemel open (creatief)

Aankondiging
De Heere Jezus ging naar de hemel. Net alsof de deuren van de hemel helemaal wijd open gingen om Jezus 
binnen te laten.

Werkwijze
Op de plaat mag de wolk beplakt worden met watten. De deuren mogen op de lijnen geprikt worden, 
zodat de deuren open kunnen gaan. Plak aan de achterkant, achter de open deuren, het stukje goud- of 
geelkleurig papier. Daarna mag de plaat gekleurd worden.

Afronding
(Neem een gemaakt werkje en laat zien dat de deuren van de hemel open kunnen gaan.) De hemel was 
open, de Heere Jezus is thuis gekomen. Als jij in Hem gelooft, als jij bij Hem hoort, mag je eens ook bij Hem 
komen in de hemel. Dan gaan ook voor jou de deuren van de hemel open. Omdat Jezus daarvoor zorgt.

Verwerking 2 – Je mag er (niet) door! (spel)

Aankondiging
(Neem de sleutel in de hand.) De hemel, waar God woont, is op slot gegaan door onze zonden. De sleutel 
is gebroken. Wij kunnen de hemel eigenlijk niet meer in… Maar! De Heere Jezus zorgt ervoor dat de hemel 
weer open is gegaan. Hij heeft voor de zonden betaald. Hij heeft de sleutel gemaakt. Als je in Hem gelooft, 
mag je er binnen. Daarover gaan we een spelletje doen.

Werkwijze
 y Ga als twee leiding met handen vast staan. Omdat jullie de handen laten zakken, kunnen de kinderen 

niet tussen jullie door lopen. (Als er te weinig leiding is, zorg dan dat je op een andere manier de toegang 
sluit. Bijvoorbeeld in de deuropening gaan staan.) 

 y De kinderen gaan in een rij achter elkaar staan, met een leiding voorop. Tijdens het versje gaat de rij 
door de zaal lopen. Ze blijven net zo lang rond lopen tot de toegang open gaat. Dan gaan ze onder de 
geheven armen door.  

N.B. De betekenis van het lied is oorspronkelijk Bijbels. Witte en zwarte zwanen wijzen op leven en dood. 
Engel-land is de hemel. De sleutel is gebroken: de toegang is gesloten door de zonden. De timmerman is de 
Heere Jezus, de Zoon van timmerman Jozef.

(De toegang is dicht)
Witte zwanen, zwarte zwanen!
Wie gaat er mee naar engelland varen?
Engelland is gesloten.
De sleutel is gebroken.

Afronding
De Heere Jezus is gestorven en opgestaan en de hemel in gegaan. Om ervoor te zorgen dat wij weer bij God 
mogen zijn, in de hemel mogen wonen. Als je bij de Heere Jezus hoort, is de hemel ook voor jou open, is het 
ook jouw thuis! 

Is er dan geen timmerman,
die de sleutel maken kan?
(De toegang gaat open)
Laat doorgaan.
Laat doorgaan.
Wie achter is, moet voor gaan.
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Omschrijving
Vandaag hebben de kinderen gehoord dat de Heere 
Jezus opvoer naar de hemel. Het accent lag op het 
feit dat thuis de plek is waar je hoort, waar je altijd 
naar binnen mag omdat het je thuis is. Je mag de 
hemel binnen als je bij de Heere hoort. De hemel 
kan zo, in navolging van de Heere Jezus, je thuis 
worden.

Lied (Op Toonhoogte 360)
Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan   
naar Zijn Vader in de hemel,    
daar kwam Hij vandaan.    
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten.   
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.   

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers

Een boek vol liedjes 2

Tips om hierop terug te komen in het gezin
 y Vandaag is gesproken over het binnenkomen in 

de hemel. Als mensen je niet kennen, laten ze 
je niet zomaar binnen. In een huis niet, maar 
ook niet in een land. Laat het paspoort of de 
identiteitskaart van uw kind of van uzelf zien. 
Met een paspoort kun je een vreemd land in. De 
Heere Jezus is ons paspoort naar de hemel. Wie 
Hem kent en bij Hem hoort, mag eens de hemel 
binnen, om voor altijd bij Hem te zijn. Praat hier 
met elkaar over.

 y  Kijk deze week eens naar de wolken en praat 
over de hemel. Wat is de hemel? Hoe is het 
daar? Wie is daar?

Naar de 
hemel
Handelingen 1:1–11 

Voor de
ouders  

Op dit blad kunt u lezen 
wat er tijdens Opstap is 
gedaan, zodat u er thuis 

op terug kunt komen.
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