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Ontmoeting 10 Hemelvaart  
Jesus gaan hemel toe; sy laaste opdrag en sy belofte aan ons. 

Teks: Matteus 28:1-20; Handelinge 1:1-11 

Hulpmiddels: 
 Stukkies papier (±3x3cm) 

 Houer soos ‘n plastiese bak of ‘n blik – een vir elke groep 

 Enige materiaal om ‘n toring mee te bou 

 Viltfigure van die volgende: 
 Jesus 

 Prentjie van Jesus se graf met ‘n los deel vir die klip voor die graf sodat die klip later weggehaal kan word 

 2 Engele 

 Soldate 
 Elkeen van die 11 dissipels (Judas Iskariot was op daardie stadium nie meer by nie.) 

 ‘n Paar vroue figure 

 Wolke 

 Vir werskaf 
 Kopieë vir die A4-aktiwiteit 

 Papierkoppie aktiwiteit 

 Inkleurprent en natuurlike materiaal vir ‘n collage 

Woord 

Wyding 

Welkom 

1. Gee vir elke kind ‘n stukkie papier. Een van die kinders kry ‘n plastiese bak/blikkie wat hy hoog bo sy kop moet hou. Die 

ander kinders gaan staan in ‘n sirkel rondom hom. Indien daar genoeg kinders, kan julle in groepe verdeel en kyk watter 

groep het eerste al hulle papiertjies in die bak gekry. Hulle moet minstens 1 meter vanaf die middelste kind staan en groter 
kinders moet nog verder staan. Die papiertjies moet nou binne-in die houer gegooi word. As dit mis is, moet hulle dit optel, 

op hul plek gaan staan en weer probeer. 

2. Enige beskikbare materiaal om ‘n toring te bou soos marshmallows, koeldrankblikkies, klein boksies of die kinders se 

skoene. Die groepie sit in ‘n kring en hulle kry om die beurt kans om die item bo-op die toring te sit. Ons kyk dan watter 
toring word die hoogste gebou voordat dit omval. 

Toepassing: Jesus het opgevaar, maar dis hoër as wat enige een van ons kan bereik of verstaan. 

Temalied: Kingdom rock: “We will stand together” 

Stilword-ritueel: Soos by ontmoeting 8. 

Ek wonder of julle nog kan onthou wat ons met Paasfees vier. (Gee kans vir reaksie). Ja, dan dink ons aan die tyd toe Jesus 

vir ons sonde aan die kruis gesterf het en begrawe is. (Plaas prentjie van die toe graf op die viltbord, asook soldate.) 
Ek wonder of Jesus nog steeds dood en in die graf is. (Gee kans vir reaksie.) Nee, op die derde dag het Hy opgestaan en die 
graf is nou leeg. (Haal die klip voor die graf weg sodat die leë graf sigbaar is.) 
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Ek wonder of julle kan onthou wie eerste agtergekom het dat Jesus nie meer in die graf is nie. (Maria Magdalena en ‘n ander 
Maria.) (Sit 2 vroue figure by die graf neer.) 
Daar het ‘n engel op die groot klip, wat voor die graf was, gesit. (Sit engel figuur op die klip.) 
Ek wonder wat die soldate gedoen het toe hulle hierdie engel met die helder gesig en helder wit klere sien. (Hand 28:4. Hulle 
het hulle morsdood geskrik en net daar op die grond neergeval. Laat die soldate val en haal hulle heeltemal van die bord af.) 
Ek wonder wat die engel vir die vroue by die graf gesê het. (Gee kans vir reaksie.) Ja, hy het vir hulle gesê dat hulle nie bang 

hoef te wees nie. Hy het gesê dat Jesus opgestaan het soos Hy belowe het. En toe sê Hy vir hulle nog iets. Hy het gesê: “Julle 
moet dadelik teruggaan en vir die dissipels sê: ‘Jesus leef. Hy is nou op pad Galilea toe. Julle moet soontoe gaan. Julle sal Hom 

daar sien.’” (Haal die engelfiguur en die graf weg en laat die vroue figure na ‘n ander plek op die bord beweeg.) 
Matt 28-10: “Terwyl hulle terughardloop om hierdie nuus vir die dissipels te vertel, het Jesus self skielik voor hulle gestaan 

(Plaas Jesus figuur by die vroue.) en vir hulle gesê: ‘Goeie môre. Moenie bang wees nie. Gaan sê vir die broers Ek wag vir hulle 
in Galilea.’” (Haal Jesus figuur weer weg.) 
Ek wonder of julle vir my kan sê of dit waar is dat Jesus regtig opgestaan het, want die soldate het die storie gaan vertel dat 

iemand Jesus se liggaam gesteel het. (Gee kans vir reaksie en vra hoekom hulle so dink.) Ek wonder of julle kan onthou wie 

het nog vir Jesus gesien nadat Hy opgestaan het. (Verwys terug na die Emmausgangers; die verskyning aan die dissipels in die 
bo-vertrek – een keer was Tomas by en een keer was hy nie by nie; die keer toe Jesus saam met die dissipels visgebraai het 
op die strand, ens.) 
(Haal alle prentjies van die bord af.) 
Mat 28:16-17. Die 11 vriende van Jesus is na Galilea toe. (Pak die 11 figure langs mekaar uit. As jy ‘n stukkie vilt in die vorm 
van ‘n berg het, gebruik dit en plaas die dissipels “op die berg”.) Veertig dae nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het sy 

vriende Hom daar op die berg gesien. (Sit Jesus figuur bo-op die berg se punt neer.) Party van Sy vriende was so bly dat hulle 

voor Jesus neergeval en Hom aanbid het. ‘n Paar van hulle was nie so seker dat dit regtig Hy is nie. 

En daar het Jesus vir hulle hierdie baie belangrike opdrag gegee: “God het nou vir My al die mag gegee. Ek die sterkste en die 
belangrikste in die hemel en op aarde. Daarom stuur ek julle na mense reg oor die wêreld toe. Sê vir hulle om in My te glo en 

net te doen wat Ek sê. Vertel hulle alles wat Ek julle geleer het.” 

Een van die dissipels het vir Jesus gevra of Hy hulle nóú sou help om hul eie koning te hê en dat die Romeine nie meer hulle 

baas sal wees nie. (Skuif een van die dissipelfigure bietjie nader aan Jesus.) 
Die arme dissipels het nog steeds nie verstaan dat Jesus gekom het om ons van ons sonde te verlos nie. Hy is die hemelse Ko-

ning, nie ‘n aardse koning nie. 

Jesus het die dissipels toe geantwoord: “God sal self besluit wat Hy gaan doen. Julle hoef nie te weet wat Hy gaan doen nie. 

Daar is een ding wat julle moet weet. Dit is dat God die Heilige Gees gaan stuur. Hy sal julle baie sterk maak. Julle sal dan oral 
in die wêreld vir mense gaan vertel wat Ek gedoen het.” 

Jesus het sy hande opgelig en hulle geseën.Terwyl Hy hulle seën, vaar Jesus op. Skielik het ‘n wolk verskyn en Hom voor hulle 

oë weggeneem. Hulle kon Hom nie meer sien nie. (Skuif die Jesus figuur al hoër op totdat dit van die bord af is. Sit intussen 1 
of 2 wolke op die bord.) Hulle het bly opkyk na die hemel. Terwyl hulle nog so staan en kyk, staan daar skielik twee engele by 
hulle. (Plaas twee engelfigure bokant die skare.) Hulle sê toe vir Jesus se vriende: “Waarom staan julle so en kyk na die hem-

el? Jesus is weg. Maar julle moenie bekommerd wees nie. Hy gaan weer eendag aarde toe kom om julle te kom haal. Dan sal 

julle vir altyd by God in die hemel wees.” 

Ek wonder of die dissipels Jesus se opdrag uitgevoer het. (Gee kans vir reaksie.) Ons gaan by die volgende paar geleenthede 
hoor hoe hulle dit gedoen het. 

Kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 
1. Ek wonder wat was vir jou mooi in die verhaal. 



2. Ek wonder wat is vir jou belangrik in die verhaal. 

3. Ek wonder wie sou jy graag in die verhaal wou wees. 

4. Ek wonder waar sien jy mense in die wêreld wat doen wat Jesus gesê het. 

Werskaf 

 “Jesus gaan hemel toe”: Kopieer die prent van die dissipels op karton. Kopieer die prente van Jesus en die wolk op ander 

karton en sny dit rofweg uit. Pons gaatjies oral waar sirkels aangedui is. Plak die middelpunt van die tou vas aan die agter-

kant van die prent van Jesus. Die twee punte van die toue gaan deur die gaatjies aan die bo- en onderkante van die karton 
waarop die dissipels gekopieer is en word agter vasgeknoop aan mekaar. Plak die wolk net aan die sykante vas sodat die 

middelste gedeelte van die wolk bo-oor die boonste gaatjie is (waardeur die toutjie gaan). Trek die tou deur die wolk. Dit 

sal dan lyk asof die prentjie van Jesus agter die wolk “verdwyn”. (Erkenning: lifeovercs.com) 

 Papierkoppie aktiwiteit: Maak ‘n gaatjie in ‘n papierglasie. Laat die kinders watte ‘n bietjie uitpluis en aan die buitekant van 
die glasie vasplak. Plak die een punt van “tulle”, lint of ‘n toutjie aan die agterkant van die prent van Jesus vas. Ryg die 

ander punt van die “tulle” deur die gaatjie in die glasie en plak dit vas aan die agterkant van die teks-wolkie. Die 

kinders kan die storie by die huis gaan vertel en die prent van Jesus in die wolke (koppie) laat “verdwyn”. 

 Inkleurprent vir inkleur of collage met sand, blare, watte en ander natuurlike materiaal. Nog ‘n opsie is om dit as ‘n 
legkaart te gebruik. Moedig die kinders aan om die storie by die huis te gaan vertel met behulp van die prente. 

(Internet: Crafting the Word of God) 

Sluit af met die seënbede soos by ontmoeting 8. 
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Matteus 28:20:  
“Ek is altyd by julle, 
tot die einde van die 

wêreld.” 

Hierdie prente is die 
regte grootte. 



Handelinge 1:9: “God het vir Jesus opgeneem na die hemel, terwyl 

die apostels gestaan en kyk het.” (Die Bybel vir Almal) 










