
v  

 
De Heere Jezus gaat de stad uit. Zijn discipelen, de 
leerlingen van Jezus, gaan met Hem mee. Ze komen bij 
de Olijfberg.  
 
"Jullie moeten overal van Mij vertellen", zegt Jezus. 
"Heel veel mensen zullen dan in Mij geloven. Wees maar 
niet verdrietig omdat Ik weg ga. Mijn Vader stuurt de 
Heilige Geest. Wacht tot Hij komt, Hij zal jullie 
troosten."  
 
Jezus zegent de discipelen. Dan gaat Hij omhoog, de 
lucht in. Jezus gaat naar Zijn Vader in de hemel, naar 
Zijn Koninkrijk. We bidden daarom ook "want van U is 
het Koninkrijk".  
 
Er komt een wolk voor de Heere Jezus. De discipelen 
zien Hem niet meer. Hij is in Zijn Koninkrijk, bij Zijn 
Vader!  
De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Wat zijn ze 
blij, straks komt de Heilige Geest. Dan mogen ze alle 
mensen van Jezus vertellen!  
Ze gaan naar een huis. Ze bidden heel veel met 
elkaar. Ze vragen of de Heilige Geest, dat is de Geest 
van God mag komen.  
Bidt jij ook of de Heilige Geest (God/Jezus) in jouw hart 
mag komen?  

 

Jezus gaat naar de hemel 



 

  

vrijdag 27 april geen club!         Vrijdag 11 mei geen club! 

vrijdag 4 mei geen club!      Vrijdag 18 mei PINKSTERVIERING 

 

Op de Bijbelclub maken we met enige regelmaat foto’s. Soms staan hier ook kinderen op. Deze foto’s worden alleen 

gebruikt voor de nieuwsbrief en website. Op dit moment zijn we bezig een jubileumbundel samen te stellen ivm het 40 

jarig jubileum van de Bijbelclub. Hierin worden ook foto’s van de club opgenomen. Als u bezwaar hebt dat uw kind op de 

foto staat in deze bundel , nieuwsbrief of op de website, wilt u dit dan doorgeven aan Carolien Nijsse (06 270 54358 of 

info@bijbelclubhetlichtpunt.nl)? Als we niets van u horen, gaan we er vanuit dat u geen bezwaar hebt dat uw kinderen op 

een foto in de bundel of op de website staan. 


