
Bijbellezen
 

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte (Dienst der Offerande)

Zingen

Zingen

Gebed

Zingen

Zegen

Naar huis
Fijn dat je er was!

Gebed

Preek

Zingen

HEMELVAART

Hij is Koning!

Kinderblad
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum:

Dominee:

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Stil gebed

Zingen

Mededelingen

Het is een bijzondere dag, daarom ook een 
bijzonder kerkboekje. De preek gaat over de 
laatste woorden die de Heere Jezus sprak. Hij zegt 
ze ook tegen jou, kun jij ze vinden op de 
achterkant van dit blad?



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door. Schrijf deze woorden ook op de juiste 

plaats in het verhaal over Hemelvaart. De letters die over blijven maken een zin. Schrijf de zin 

op de laatste stippellijn en je leest een mooie belofte van de Heere Jezus! 

 

Jezus neemt …………………. van Zijn …………… discipelen. 

………………..  zegt: Wacht in Jeruzalem, als de Heilige Geest komt, ontvang je  …………........  

Jullie zullen Mijn getuige zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de …………… 

Ik ga naar Mijn ………………. in de hemel.  

Daar zal Ik zitten op de …………………, aan de rechterhand van Mijn Vader.  

Jezus heft Zijn handen op en dan geeft Hij Zijn discipelen Zijn ……………. 

Daarna gaat Jezus omhoog, in de ……………. 

Er verschijnt een ……………… onder Zijn voeten, zodat de vrienden hun ……………….  niet meer zien.  

Later vertelt de discipel …………….. aan iedereen over Jezus 

Vanuit Jeruzalem vindt deze ……………….. plaats, op de hele wereld moeten de mensen het goede nieuws 

horen dat Jezus de Redder is, de ……………….., die gekomen is om voor onze zonden te sterven!  

 

 

 

Bij de preek: „Nooit alleen!“

Zet de letters die over blijven in deze zin:
En zie, ...................................................................................................aan de voleinding van de wereld!
Dit waren de laatste woorden van de Heere Jezus op aarde. Hij zegt dit ook tegen jou!!

let op

Naam van God

tot de wederkomst

Het zal waar en zeker zijn

„Ik ben“

„Amen“
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