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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Lucas 24,51-53 (Schriftlezing Lucas  24,36-53)  

 

De leerlingen zijn vol vreugde als Jezus naar de hemel is gegaan. Die vreugde heeft zich ontwikkeld, want 

toen Jezus net verschenen was leefden ze nog in verbijstering en angst. Maar dat is vreugde geworden, 

omdat Jezus met hen heeft opgetrokken – 40 dagen lang. En hij heeft hun verstand ontvankelijk gemaakt 

voor het begrijpen van de Schrift. De leerlingen zijn zich gaan realiseren hoezeer Jezus de vervulling is van 

al hun hoop en geloof.  

En de vreugde wordt nog groter als duidelijk wordt dat zij daarvan getuigen mogen zijn. Zij zijn uitgekozen 

om te vertellen over Jezus. Een missie die doorstraalt in de apostolische kerk van alle tijden en alle 

eeuwen. En die missie begint met vreugde, met loven, met in de tempel zijn en God groot maken. Hem 

zegenen – goede dingen over Hem zeggen. Want de mens die God aanbidt is de mens die getuigt. En dat 

getuigen mag gebeuren onder de zegenende handen van Jezus. Want aangeraakt door Hem worden we 

getuigen van Hem.    

    

Besprekingsvragen   
1) Wat is voor jou de vreugde van hemelvaart? 

2) Ben jij er blij mee dat God jou en ons een missie geeft? Waarom wel? Waarom niet? 

3) Zoek een mooi aanbiddingslied op, zet het aan en breng God hulde. 

4) Probeer deze week aan één iemand (christen of geen christen) te vertellen waarom je zo blij bent 

met Jezus. 

5) Bid een gebed waarin je eerst God zegent  en Koning Jezus hulde brengt (goede dingen over Hem 

zegt) en vervolgens bidt voor de mensen in je  straat/buurt/bedrijf/familie.   

Teksten om te lezen 
Lees ook het andere verhaal dat Lucas schreef over de hemelvaart van Jezus: 

Handelingen 1,1-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de kinderen 

‘Een heel belangrijke opdracht’ 
 
Wat is afscheid nemen? 
Bij encyclo.nl lees ik: weggaan en wat er dan gebeurt 
 
Welke woorden passen volgens jou bij ‘afscheid nemen’? Kies er drie uit en zet daar een kruisje bij. 
O  achterblijven O  verdriet  O  herinneringen  O alleen laten 
O  treuren  O  loslaten  O  donker   O  huilen 
 
Waarom heb je deze woorden gekozen? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
De discipelen hebben afscheid genomen van Jezus. Ze zullen nu wel heel verdrietig zijn, maar dat 
is niet waar. Ze zijn juist heel blij. 
 

Lees Lucas 24: 52. Schrijf op wat daar staat. 
  
___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

De discipelen hebben een opdracht gekregen, een heel belangrijke opdracht. 
Zij hebben drie jaar lang met Jezus geleefd. Ze hebben zijn woorden gehoord. Ze hebben zijn 
wonderen gezien. Hij is de langverwachte redder van de wereld. Ze weten het zeker. Daar word 
je toch blij van. 
 
En nu mogen zij het doorvertellen. Jezus heeft hen daarvoor uitgekozen. Ze zijn getuigen van 
hem. Weer zo’n mooi woord. Een getuige is iemand die vertelt wat hij heeft gezien. 
 
En weet je waar de discipelen dat doen, als ze terug zijn in Jeruzalem? 
Het antwoord staat in het laatste vers van Lucas 24  
 
________________________________________________ 
 
 
Welk verhaal over Jezus maakt jou blij? 
 
________________________________________________ 
 
 
Wat wil je over dit verhaal vertellen? 
 
________________________________________________ 
 



Kleur de plaat. Plak de plaat op dik papier. Knip de plaat in mooie stukken, en maak de puzzel.  

 



Tip: plak op de plaats van de wolken, witte watjes 


