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Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt  
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt. 
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen. 
De kinderen vinden het prachtig! 
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen. 
 
Benodigdheden: 
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen. 
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes. 
 
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1) 
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven 
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes. 
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,  
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien. 
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan. 
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal. 
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is. 
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt. 
Je krijgt dan leuke interactie.  
 
Het woord ‘thuis’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’. 
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de 
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt. 
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de 
letters moeten komen. 
 
Gebruik 3 verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal. 
Eén voor: Jezus, de discipelen, de engelen. 
 
Voorbeeld 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Praat met de kinderen a.d.h.v. platen uit een kinderbijbel over het leven van Jezus. 
B.v. over een wonder, hoe de mensen naar Hem luisterden, over zijn discipelen, over zijn 
dood en opstanding, over de verschijning aan zijn discipelen na zijn opstanding. 
Hoe gaat het nu verder? Luister maar. 
 
Verhaal: 
A 
Kijk, daar loopt iemand. Het is (teken Jezus) Jezus. 
Hij loopt daar samen met zijn (teken de discipelen terwijl je verder vertelt) vrienden. 
Ze zijn allemaal samen. Allemaal bij elkaar. Het is fijn om dichtbij Jezus te zijn. 
‘Ik ga weg’, zegt Jezus. ‘Ik ga terug naar mijn thuis. 
Maar jullie moeten allemaal hier in de stad (maak het woord ‘Jeruzalem’ af) Jeruzalem 
blijven. 
Ik laat jullie niet alleen. Jullie moeten wachten tot de Heilige Geest komt.’ 
De vrienden begrijpen het niet goed. 
‘Here Jezus’, vraagt een van de vrienden, ‘wordt U nu koning van Israël?  
Gaat U nu de Romeinse soldaten wegjagen?’ 
‘Nee’, zegt Jezus. ‘Maar als de Heilige Geest komt zal Hij jullie kracht geven.  
Hij zal jullie moedig maken. Hij zal je helpen om alle mensen van mij te vertellen.  
Mensen die hier dichtbij wonen, maar ook mensen die ver weg wonen.  
Overal in heel de wereld.’ 
 
B 
Ze lopen verder en gaan de (maak het woord ‘Olijfberg’ af) Olijfberg op. 
En dan, plotseling gaat (teken Jezus) Jezus omhoog. Zomaar de lucht in. 
(teken de discipelen terwijl je verder vertelt) De vrienden kijken naar boven.  
Daar, daar gaat Jezus! 
Steeds verder en verder omhoog. De vrienden blijven kijken.  
Er komt een (teken de wolk over Jezus heen) wolk voor Jezus.  
Ze kunnen Hem niet meer zien. 



Maar de vrienden blijven omhoog kijken. 
 
C 
Plotseling staan er (teken de engelen) twee mannen bij hen in witte kleren. 
Twee engelen.  
(teken de discipelen terwijl je verder vertelt) De vrienden van Jezus kijken nog steeds 
omhoog. 
Jezus is niet meer te zien. Hij is weg. 
‘Waarom kijken jullie naar de lucht?’, vraagt de engel. 
‘Jezus is terug gegaan naar de (maak het woord ‘hemel’ af) hemel.  
Maar zoals je Hem omhoog hebt zien gaan naar de hemel, zo zal Hij ook weer terug komen.’ 
 
D 
De vrienden kijken elkaar aan. 
Jezus is echt terug gegaan naar zijn Vader in de hemel.  
Maar wat heeft Hij gezegd?  
‘Ik zal je niet alleen laten, want de Heilige Geest zal komen.’ 
De vrienden zijn (teken het gezicht) blij en gaan terug naar Jeruzalem.  
Ze blijven bij elkaar en wachten op wat Jezus (maak het woord ‘belooft’ af) belooft heeft. 
Ze kunnen Jezus niet meer zien. Jezus is nu (maak het ladderwoord ‘thuis’ af) thuis. 
Thuis, bij zijn Vader in de hemel. 
Maar Hij blijft voor hen zorgen, want Hij (teken het hartje) houdt van hen.  
En als de Heilige Geest komt is het net of Hij weer heel dichtbij hen is. 
 
Afsluiting 
Praat met de kinderen over de richtlijnen die gegeven zijn bij de toelichting 
Jezus gaat weg van de aarde. Hij gaat terug naar zijn thuis.  
Waar is het thuis van de kinderen? Weten zij al in welk dorp of stad zij wonen?  
In welke straat hun huis staat? Waar hun thuis is? 
Waar is het thuis van de Here Jezus? Bij zijn Vader in de hemel.  
Waar is de hemel en hoe kom je daar?  
Bekijk eventueel samen met de kinderen het boekje: ‘Hoe is het in de hemel?’ 
Een boekje uit de serie ‘Kleine Schatjes’, geschreven door Kathleen Long Bostrom. 
(ISBN 90-6067-938-5 www.gideonboeken.nl) 


