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11. Jesus gaan vooruit (Hemelvaart)  

 

Oorhoofse tema  

Soos iemand vooruit stap en aan die einde van die pad vir jou wag, het 
Jesus vooruit gegaan om vir ons in die hemel te gaan wag. Die dissipels het 
getuig (die Goeie Nuus versprei) terwyl hulle met die leiding en die krag van 
die Heilige Gees verder geleef het. 

 

Bybelgedeeltes  

� Lees Lukas 24:50-53. 
� Lees Handelinge 1:1-11. 

 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

1. Lukas sluit sy eerste boek, sy Evangelie, af deur sy lesers terug te neem 
na die tempel, waar hy in Lukas 1 begin het. Jesus het teruggegaan hemel 
toe, en sy volgelinge het God in die tempel geloof. 

2. In sy tweede boek beskryf Lukas vir ons die volgende deel van die pad: 
hoe die getuies die Goeie Nuus verkondig het vanaf Jerusalem, Judea en 
Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. 

3. Op hierdie tweede stuk pad is Jesus nie meer op dieselfde manier by sy 
volgelinge nie. Hy het egter belowe om die Heilige Gees te stuur om God-in-
ons te wees, en Hy het sy belofte nagekom. Die Gees is altyd by ons en gee 
vir ons krag. 

4. Van toe af was Jesus se dissipels getuies wat vertel het wat hulle gesien 
en gehoor en beleef het. 

5. Die hemelwesens (twee mans in wit klere) het vir hulle belowe dat Jesus 
weer sal kom soos die dissipels Hom sien weggaan het. 

 

Hulpmiddels vir die kleingroepvaslegging  

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

1. Omtrent vyf groot prente wat op 
stewige karton geplak is en as 
flitskaarte gebruik kan word 

1. Blinddoek 

2. Kryte om op die skoon bladsy in 
die werkboek te teken 

2. Penne of potlode 

 

3. Die prent van die kroon: plaas 
hoog op paneel 7 by die plek waar 
die 12 lyne een rooi massa word. 

3. Die prent van die kroon: plaas 
hoog op paneel 7 by die plek waar 
die 12 lyne een rooi massa word. 
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Die storie  

 

Begin  

Dit is nie lekker wanneer iemand weg gaan nie, veral nie as dit iemand is 
van wie jy baie hou nie. Jesus se vriende moes nou ŉ tweede keer van Hom 
afskeid neem. Die eerste afskeid was baie swaar, want hulle het gesien hoe 
Hy gekruisig word en sterf. Hulle het nie eens gedroom dat Hy weer lewend 
by hulle sou wees nie. Hierdie tweede keer was egter ŉ bietjie anders. Hulle 
het nou geweet Jesus leef weer en Hy sou net voor hulle uitgaan hemel toe. 
Hulle sou Hom weer sien. Daarom kon hulle God prys. 

Sê nou julle moet na ŉ ander dorp toe trek. Jou pa sê hy gaan solank 
vooruit om alles daar reg te kry. Wanneer julle daar aankom, sal alles 
presies reg wees vir julle. Dit sal jou na die toekoms laat verlang. Ons kan sê 
jy verlang vorentoe.  

Jesus is voor sy dissipels uit hemel toe om hulle vorentoe te laat 
verlang. Hulle het egter ŉ belangrike werk gekry om intussen te doen. Hulle 
was die vertellers, die getuies. Hulle het Goeie Nuus gehad om vir almal te 
gaan vertel. Hoe moeilik dit soms vir hulle sou wees, het die dissipels nie 
geweet nie.  

Baie jare later het die Goeie Nuus ook by ons uitgekom. Nou is ons 
ook vertellers, getuies, van Jesus se Goeie Nuus. 

 

Hoor  

 

� Moment 1: Lees Lukas 24:50-53 

Hoe wonderlik om te lees dat Jesus hulle geseën het terwyl Hy weggegaan 
het. Hy wou ŉ stroom goedheid na hulle toe laat vloei, en van hulle af verder 
… tot in die uithoeke van die wêreld. 

Jesus se dissipels het geweet Hy is God en hulle het Hom aanbid. Dit 
is amper asof ons kan hoor hoe hulle daar by die tempel gesing het, hoe 
hulle God uit volle bors geprys het. 
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Wanneer ons Lukas se eerste boek lees, sien ons dit begin met die Goeie 
Nuus aan ŉ bejaarde priester in die tempel. Sy naam was Sagaria. Die goeie 
nuus wat hy by ŉ engel gekry het, was dat hy en sy vrou ŉ seun, Johannes 
die Doper, sou hê. Sagaria kon dit nie glo nie, want hy en sy vrou was al 
oud. Maar kyk net wat het alles gebeur van die begin van Lukas se 
Evangelie af tot aan die einde. Nie net het ŉ bejaarde man pa geword nie, 
maar ook Jesus, die Verlosser, is gebore. Die stroom Goeie Nuus het soos 
water oor ŉ droë land geloop. Jesus is in die plek van sondaars gekruisig, 
het die dood oorwin en voor ons uit gegaan na die einde toe. Eendag sal Hy 
weer kom om alles klaar te maak. 

 

 

Lukas was waarskynlik ŉ dokter (Kol 4:14). Hy het twee Bybelboeke geskryf 
– die Evangelie volgens Lukas en Handelinge – en albei is aan Teofilus gerig. 
Teofilus beteken “vriend van God”. Daar kon regtig iemand met hierdie 
naam gewees het, of dit kan ŉ algemene naam wees vir almal wat hulleself ŉ 
vriend van God noem. 

Lukas se tweede boek, Handelinge, gaan oor alles wat gebeur het 
vandat Jesus na die hemel opgevaar het. Kom ons lees die eerste deel. 

 

� Moment 2: Lees Handelinge 1:1-8 

Lukas vertel hier vir ons hoe Jesus oor 40 dae aan die apostels verskyn het. 
Hy het die heel eerste keer op die Sondag van die opstanding aan sy 
volgelinge verskyn. Die Donderdag voordat Hy na die hemel toe opgevaar 
het, was die laaste keer dat Hy aan iemand verskyn het. 

Lukas vertel ook vir ons dat Jesus belowe het om die Heilige Gees soos 
ŉ geskenk, ŉ gawe, vir sy dissipels te stuur. Soos Johannes die Doper 
doopwater oor die mense laat loop het, sou die Heilige Gees oor hulle 
uitgestort word. Die dissipels het altyd gedink Jesus sou hulle nuwe aardse 
koning wees wat hulle van die oorheersing van die Romeine sou bevry. 
Jesus het egter vir hulle gesê God besluit oor sekere dinge, en hulle sal nie 
altyd weet wat Hy besluit nie. Een ding is egter seker: Die Heilige Gees sou 
na hulle toe kom om hulle te help om van Jesus te vertel. Die Bybel sê hulle 
sou Jesus se getuies wees. 

Vra vir die groep: Wat is ŉ getuie? Hoe werk ŉ hofsaak? Hoekom sê 
ons soms: “Jy is my getuie”? 

 

Nota  
Lees gerus nou Lukas 1:1-3. Lees direk daarna Handelinge 1:1-4. 
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Die dissipels was Jesus se getuies, want hulle kon vertel wat hulle in hulle 
lewe saam met Hom gehoor en gesien en ervaar het. Hulle het ook ŉ nuwe 
naam gekry. Het julle dit raakgesien? Kom ons lees weer Handelinge 1:2. 
Jesus het mense as sy apostels gekies. ŉ Apostel is iemand wat met nuus 
uitgestuur word. 

Die apostels is uitgestuur met die Goeie Nuus dat Jesus die Verlosser 
van die wêreld is. Hulle het die nuus begin verkondig op dié plekke wat hulle 
geken het. Eers was hulle in Jerusalem en toe in die gebiede en dorpe 
rondom Jerusalem, wat Judea genoem is. Later het die apostels die Goeie 
Nuus nog verder uitgedra na Samaria en nog later na die hele wêreld wat 
destyds bekend was – tot by die “uithoeke”. 

 

� Moment 3: Lees Handelinge 1:9-11 

In hierdie paar verse word die woorde sien of kyk vyf keer gebruik. Die tyd 
waarin Jesus gesien kon word, was verby. Nou is dit die tyd van glo al het jy 
nie gesien nie. Maar ons kry ook ŉ belofte: Ons sal Hom weer sien. 

 

Dink  

Die apostels was Jesus se getuies. As volgelinge van Jesus sê ons ook 
dikwels ons is sy getuies. Ons het Hom nie gesien of Hom hoor praat of aan 
Hom geraak nie. Kan ons dan werklik sy getuies wees? 

Ja, want ons kan vertel wat ons in die Bybel lees. Ons kan vertel wat 
met ons gebeur het vandat ons Jesus as ons Verlosser aangeneem het. In 
die tyd waarin ons leef, is God deur sy Heilige Gees by ons. Ons kan die 
Gees nie sien nie, maar ons kan vertel wat in ons lewe gebeur terwyl ons glo 
die onsigbare Heilige Gees laat dit só gebeur. Al wat die mense nou kan sien, 
is wat deur ons gedrag na vore kom. Ander mense kan na jou kyk en vra: 
“Wat het met jou gebeur? Jy het heeltemal verander.” Dan kan jy vertel 
(getuig) dat jy verander het omdat die lewende God in jou werk en jou 
verander. 

Sê nou iemand bely hulle is lief vir God en dat God hulle lewe 
verander het, maar dan doen hulle weer iets leliks. Wat gebeur dan? Wat sê 
die mense dan? 

 

Nota  
’n Getuie is iemand wat self iets gesien, gehoor of gevoel het. 
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Leef  

Baie mense is te skaam om oor Jesus te praat. Ons sondigheid maak ons 
soms skaam. Mense wat erken hulle doen steeds sonde, kan partykeer die 
beste oor Jesus praat, want hulle weet Hy is die enigste Een wat ons kan 
help en ons skuld kan wegneem. Ons kan ook vir mekaar vertel wanneer die 
Heilige Gees ons oortuig iets in ons lewe is nie reg nie. Die lekkerste is egter 
wanneer ons iets mooi sien gebeur, soos wanneer ons ŉ stroom liefde sien 
vloei. Dan kan ons sê: “Dit moet die Heilige Gees wees, want gewone mense 
kry dit nie reg om so lief te hê nie.” 

Hou jou oë oop vir die mooi dinge wat die Gees laat gebeur. Hou jou 
ore oop sodat jy kan hoor wanneer die Heilige Gees vir jou sê wat in jou lewe 
verkeerd is. 

Nota  
Wanneer ons van Jesus getuig, vertel ons van sy goedheid. Ons onthou 
egter altyd dat ons sondaars is wat weer en weer sonde sal doen. Elke 
keer kan ons egter na Jesus toe gaan en vra dat Hy ons vergewe. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep  

 

Welkom  

Die leier draai sy of haar rug op die groep. Elke kind groet dan die leier 
sonder dat hy of sy die groep kan sien. (Die leier kan ook geblinddoek word.) 
Ken die leier die kinders se stem? Probeer elke kind op die naam groet 
sonder dat jy hulle kan sien. 

 

Wegspring  

Gebruik nou die vyf flitskaarte. Wys die eerste prentjie baie vinnig vir die 
groep. Laat hulle sê wat hulle gesien het. Hulle mag mekaar help. As hulle 
nie goed gesien het nie, flits die prent weer vinnig vir hulle en sê hulle moet 
vinnig kyk. Herhaal dit met al die prente. 

 

Wonder  

Baie mense probeer voorspel wanneer Jesus weer gaan kom. Niemand weet 
egter wanneer Hy sal terugkom nie. Jesus wil hê ons moet elke dag gereed 
wees vir ingeval Hy vandag weer kom.  

Kom ons maak ons oë toe. Verbeel jou daar verskyn ŉ groot wolk 
rondom jou, soos wanneer jy op ŉ berg is. Verbeel jou nou Jesus kom uit die 
wolk na jou toe aangestap. Die engel het gesê dit is presies soos Jesus weer 
sal kom. Ons kan Hom enige oomblik verwag. Is jy gereed? 

 

 

Werksaam  

Vandag kry elke kind kans om enigiets op die skoon bladsy in die werkboek 
te teken. Wanneer hulle al ŉ rukkie besig is, vra vir elkeen wat hulle teken. 
Laat hulle dit vir die groep verduidelik. 

 

Wegstuur  

Voltooi die doolhof in die werkboek. Vra een van jou ouers om Handelinge 
1:8 saam met jou te lees en vir jou te verduidelik wat dit vir julle as familie 
beteken. 

 

Nota  
Moenie hieroor gesels nie. Laat die groep net in stilte oor hierdie vraag 
dink. 
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Gebruik ŉ kryt wat jou gunstelingkleur is. Begin by Jerusalem (1) en “stap” 
met jou kryt tot by die uithoeke van die wêreld, maar jy mag nie nommer 2 
en 3 oorslaan of systap nie.  

 

 

Antwoord
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Kleingroepvaslegging: Senior groep  

 

Welkom  

Groet almal in die groep, maar nie op hulle name nie. Dit gaan jy by 
“Wegspring” doen. 

 

Wegspring  

Een van die groeplede blinddoek die leier. Die kinders gaan sit dan op enige 
plek en groet die leier een vir een. Die leier moet raai wie hom of haar 
gegroet het en die kind dan op sy of haar naam teruggroet. 

 

Wonder  

Laat die groep hulle oë toemaak. Lees die volgende weergawe van Handelinge 
1:8 stadig vir hulle: “Julle het krag ontvang toe die Heilige Gees na julle toe 
gekom het en julle is Jesus se getuies hier naby in (noem julle dorp/stad se 
naam), in (noem julle provinsie se naam), in (noem ŉ plek waar ŉ ander 
bevolkingsgroep bly) en tot by die verste plekke op die aarde.” (Herhaal dit 
nog ŉ keer.) 

 

Werksaam  

Hier onder is twee tabelle, Tabel A en Tabel B. Begin by Tabel A en rangskik 
die tien sinne in die regte volgorde soos dit gebeur het. Lees weer Handelinge 
1:1-11 as jy sukkel. 
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Tabel A 

 

Die dissipels getuig tot by die 
uithoeke van die wêreld. 

 1. 

Jesus stuur sy dissipels uit om te 
gaan getuig (vertel). 

 2. 

Die dissipels wag om krag te kry.  3. 

Die dissipels getuig in Jerusalem.  4. 

Jesus word in die hemel opgeneem.  5. 

Jesus kom weer, net soos Hy hemel 
toe gegaan het. 

 6. 

Die Heilige Gees kom na ons toe en 
gee vir Jesus se volgelinge krag. 

 7. 

Die dissipels getuig in Samaria 
teenoor mense van wie hulle nie 
gehou het nie. 

 8. 

Die dissipels getuig in Judea, die 
landstreek rondom Jerusalem. 

 9. 

Jesus verskyn aan die dissipels met 
onbetwisbare bewyse dat Hy leef. 

 10. 

 

Die korrekte volgorde: 

1. Jesus verskyn aan die dissipels met onbetwisbare bewyse dat Hy leef. 

2. Jesus stuur sy dissipels uit om te gaan getuig (vertel). 

3. Jesus word in die hemel opgeneem. 

4. Die dissipels wag om krag te kry. 

5. Die Heilige Gees kom na ons toe en gee vir Jesus se volgelinge krag. 

6. Die dissipels getuig in Jerusalem. 

7. Die dissipels getuig in Judea, die landstreek rondom Jerusalem. 

8. Die dissipels getuig in Samaria teenoor mense van wie hulle nie gehou het 
nie. 

9. Die dissipels getuig tot by die uithoeke van die wêreld. 

10. Jesus kom weer, net soos Hy hemel toe gegaan het. 
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Tabel B 

Neem die agt sinne hier onder en rangskik hulle in die volgorde wat jy sou 
gebruik as jy vir iemand wil vertel van Jesus en wat Hy vir mense (vir jou) 
gedoen het. 

 

Jy glo die Heilige Gees 
woon in jou en gee vir jou 
die krag om vir ander 
mense van Jesus te vertel. 

 1. 

Jy vertel (getuig) van jou 
Verlosser. 

 2. 

 

Jy aanvaar Jesus as die 
enigste Een wat jou kan 
verlos. 

 3. 

Jy weet jy is deel van Jesus 
se liggaam (die kerk) op 
aarde. 

 4. 

Jy stry teen sondige dinge 
wat oor jou pad kom. 

 5. 

 

Jy weet jy gaan hemel toe 
omdat jy glo Jesus het jou 
vrygespreek. 

 6. 

Jy erken dat jy soos elke 
mens ŉ sondaar is en dat 
jy die Verlosser nodig het. 

 7. 

 

Omdat Jesus jou Verlosser 
is, is jou hele lewe nou ŉ 
dankie-sê-lewe. 

 8. 

 

Hier is ŉ moontlike oplossing, maar dit kan ook anders wees afhangende van 
jou persoonlike styl: 

1. Jy erken dat jy soos elke mens ŉ sondaar is en dat jy die Verlosser nodig 
het. 

2. Jy aanvaar Jesus as die enigste Een wat jou kan verlos. 

3. Jy weet jy is deel van Jesus se liggaam (die kerk) op aarde. 

4. Jy weet jy gaan hemel toe omdat jy glo Jesus het jou vrygespreek. 

5. Jy glo die Heilige Gees woon in jou en gee vir jou die krag om vir ander 
mense van Jesus te vertel. 

6. Omdat Jesus jou Verlosser is, is jou hele lewe nou ŉ dankie-sê-lewe. 
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7. Jy vertel (getuig) van jou Verlosser. 

8. Jy stry teen sondige dinge wat oor jou pad kom. 

 

Wegstuur  

Neem tabel B na een van jou familielede of vriende en vra hulle om saam 
met jou daaroor te dink. Werk dan saam ŉ volgorde uit. Dink na oor elk van 
die agt sinne. Is daar iets wat julle wil byvoeg? Is daar ŉ Bybelgedeelte wat 
julle wil gebruik om van Jesus as julle Verlosser te vertel? 
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