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K(R)ONINGSDAG

v e r b i n d t j o ng e r e n
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Kun jij je de dag nog herinneren dat koning Willem
Alexander gekroond werd? Wat een feestdag was
dat! In de straten stonden militairen in het gelid om
de nieuwe koning te eren. Prachtig gekleed liepen
de koning, koningin Maxima en de prinsesjes over
de rode loper naar de kerk.
De dag waarop een koning gekroond wordt, noem
je de kroningsdag. Hemelvaartsdag is ook een
kroningsdag. Het is de dag waarop wij eraan denken
dat de Heere Jezus werd gekroond. Hij had geleden
aan het kruis, HIj was gestorven, Hij was opgestaan
uit de doden. En toen kreeg Hij wat Hij verdiend
had: de kroon. Nu is Hij in de hemel. Daar regeert
Hij als de Koning van de hemel en de aarde.
Elke koning heeft onderdanen. Alle Nederlanders
zijn een onderdaan van koning Willem Alexander.
Jij dus ook. Koning Jezus heeft ook onderdanen.
Die wonen niet in één speciaal land, maar over de
hele wereld. Ze horen bij Zijn hemelse Koninkrijk.
Jij ook?
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INVULLEN

Wat gebeurde er?
Kies uit de volgende antwoorden:

wolk - Heilige Geest - bidden - veertig - engelen Jeruzalem - Olijfberg - getuigen (= vertellen) opgenomen - discipelen
1.

Tussen de opstanding en hemelvaart liggen …………………………. dagen.

2.	De discipelen krijgen de opdracht dat ze moeten wachten in de stad
………………………………………………

3.

De discipelen zullen de ……………………….

…………………………. ontvangen.

4.	De Heere Jezus zegt dat de discipelen van Hem zullen
…………………………………………… tot het uiterste van de aarde.			
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5.	De Heere Jezus neemt Zijn discipelen mee naar de
………………………………………………

6.

Dan wordt de Heere Jezus ……………………………………………. in de hemel.

7.

De ………………………………………. kijken de Heere Jezus na.

8.

Dan wordt Hij door een …………………... weggenomen.

9.

Bij de discipelen staan ineens twee ………………………………………..

10.	De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Daar…………………………... ze om de
beloften van God.

EEN GESPREKJE MET JE BUURJONGEN

Sem, jouw buurjongen, gaat niet naar de kerk. Op een dag komt hij naar je toe
en vraagt: “Gaan jullie nu alweer naar de kerk? Het is vandaag toch donderdag?”
Welk antwoord zou jij op de vragen van Sem geven?

Wat is dat,
Hemelvaartsdag?

Wat doet de Heere
Wat gebeurde

Jezus daar?

er toen?
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'Ik ben met je'
In Mattheüs 28 vers 20 staat:
”En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”
a. Wie worden er bedoeld met ‘ulieden’?
b. Wat betekent ‘al de dagen’?
c. Wat bedoelt de Heere Jezus met de ‘voleinding der wereld’?
d. Wat betekent ‘amen’?
e. Wat wilde de Heere Jezus tegen de discipelen zeggen?
f. Wat betekent dit voor jou? Kun je merken of de Heere bij je is, en hoe?
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FEESTDAGEN

David, de vluchteling
Hieronder zie je de christelijke feesten die wij vieren, in het eerst vak. Zoek in het tweede
vak de betekenis van elk feest. Geef de vakken die bij elkaar horen dezelfde kleur.

Feest

Betekenis

Advent

Opstanding van de Heere Jezus

Kerstfeest

De Heere Jezus gaat naar de hemel

Lijdenstijd

Uitstorting van de Heilige Geest

Goede Vrijdag

Geboorte van de Heere Jezus

Pasen

Sterfdag van de Heere Jezus

Hemelvaart

De weken voorafgaand aan het lijden en
sterven van de Heere Jezus

Pinksteren

De weken voorafgaand aan de geboorte
van de Heere Jezus
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WOORDZOEKER
↑ van beneden naar boven
← van achter naar voren
schuin ↑ van beneden schuin naar boven

