
  Wolkenwerkje 

Je kunt op heel veel plaatsen in de bijbel lezen over de hemelvaart van 
de Heere Jezus. Hieronder heb ik een aantal vindplaatsen neergezet. 
Zoek ze (samen met papa of mama) op in je bijbel. Probeer er 12 te 
vinden, maar meer mag natuurlijk ook!  
Vul de ontbrekende, belangrijkste woorden in, op de stippellijntjes.  
 
Psalm 24:10  Wie is de …………………………? 
 
Psalm 110:1a  De Heere heeft tot mijn Heere gesproken:………..  
 

……………………..………………………………………….hand 
 
Markus 16:19  Gezeten aan…………………………………………………….. 
 
Lukas 24:52  Grote ………………………..! 
 
Johannes 3:13   En niemand is ……………………… in den hemel, dan 

Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de 
Zoon des mensen, Die ……………………………………… 

 
Johannes 16:28c en Ik ga heen tot ………………………….. 
 
Handelingen 1:8 Gij zult ontvangen de ……………………………….......... 

die over u komen zal. 
 
Kolossenzen 3:1  Zoekt de dingen …………..………………………………..…, 

waar……......................... is. 
 
1 Korinthe 15:25 Want Hij moet als …………………………………………….. 
 
Filippenzen 3:20 Maar onze …………………….. is in de.…………………….  
 
 waaruit wij ook den Zaligmaker…………………......... 
   
1 Timotheüs 4:16 , is opgenomen in ……………………………………………. 
 
Hebreeën 2:9a  Maar………………………………………………………….........  

gekroond, 
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Hebreeën 4:14 Omdat wij dan een groten Hogepriester 

hebben, Die door de …………………..… doorgegaan 
is, namelijk Jezus, den Zone Gods, 

 
Hebreeën 7:17a  Gij zijt ………………………………………………………..heid. 
     

Hebreeën 7:25, 26 , alzo Hij altijd leeft om voor hen te ..……………….. 
Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, 
heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de 
zondaren, en ……………………………………………………. 
 

Hebreeën 8:1 De hoofdsom nu der dingen waarvan wij 
spreken, is, dat wij hebben zodanigen …………….., 
Die gezeten is aan de rechterhand van den 
troon der ………………………..… in de hemelen. 

 
Hebreeën 12:2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder 

des geloofs, Jezus, Dewelke voor de ………………… 
die Hem voorgesteld was, het kruis heeft 
verdragen en schande veracht. 

 
1 Petr. 1:11   Onderzoekende op welken of hoedanigen tijd 

de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde 
en tevoren getuigde het lijden dat op Christus 
komen zou, en de ………………… daarna volgende; 

 
1 Petrus 3:22 Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren 

ten hemel, de ………………….. en …………………. en 
…………………… Hem onderdanig gemaakt zijnde. 

 
1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is 

nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar 
wij weten dat als Hij zal …………………………….. zijn, 
wij Hem zullen …………….. wezen; want wij zullen 
Hem ……………………………………………………………...is. 

 
Hard gewerkt – goed gedaan! Nu kun je verder met het wolkenwerkje. 
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Benodigdheden 
• Stift / pen 

• Schaar 

• Lijm 

• 4 wollen draden van ca. 60-70 cm. 

• Stok van ca. 70 cm. 

 
Aan de slag: 
 

• Knip de wolken netjes uit. Tip: Leg de vellen precies gelijk, over 
elkaar heen, en houd ze tijdens het knippen goed op elkaar. Zo 
knip je meerdere wolken in een keer tegelijk. 
 

• Leg de vier soorten wolken - in spiegelbeeld -  in een rij naast 
elkaar. 

 

• Schrijf op iedere wolk het belangrijkste woord of meerdere 
woorden van de teksten die je op de stippellijntjes hebt 
ingevuld. Je mag de wolken zo mooi mogelijk beschrijven, 
inkleuren of versieren. 

 

• Plak nu twee dezelfde wolken tegen elkaar zodat je 1 wolk met 
twee kanten hebt en plak daarbij het draad er precies in het 
midden tussen, zodat de wolk recht hangt. Verdeel drie of vier 
wolken over de draad.  

 

• Dat doe je ook met de andere wolken; die verdeel je over de 2 
andere draden.  

 

• Maak de 3 draden vast aan de stok en verdeel ze op gelijke 
lengte over der stok.  
 

• Maak de laatste draad vast aan het begin en einde van de stok, 
waarmee je `m kan ophangen. 

 
Nu heb je de belangrijkste woorden over hemelvaart bij elkaar. Hang het 
wolkenwerkje maar op een plek waar je `m goed kan zien, zodat je steeds mag 
denken aan de hemelvaart van de Heere Jezus. 
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