
Als Jezus terug komt op de wolken. 

Sanne drinkt appelsap met een rietje. Wat grappig, als je door het rietje 

blaast, krijg je allemaal bubbels in je glas. ‘Kijk eens mam, het lijkt op een 

bubbelbad! Wanneer gaan we weer naar het vakantiepark met dat gave 

zwemparadijs? Dan kan ik weer lekker bubbelen in het bubbelbad!’ Moeder 

lacht: ‘In de vakantie gaan we iets anders doen. En ik denk dat je het 

helemaal te gek zal vinden.’ Sanne stopt met bubbelen. ‘Gaan we naar die 

leuke camping in de bossen?’ Moeder schudt haar hoofd. ‘Nee, we gaan 

naar het buitenland.’ ‘Naar Zwitserland? Naar de bergen?’ raadt Sanne. ‘Mis! 

Waar we heengaan is nog verder weg.’ ‘Italië? Spanje?’ Sanne noemt alle 

landen die ze kent. ‘Ik geef je een tip,’ zegt moeder. ‘We gaan niet met de 

auto op vakantie.’ Sanne vraagt: ‘Eh… met de bus? Nee? Met de trein?’ 

Moeder kijkt geheimzinnig. Eens nadenken... Sanne kijkt naar buiten, naar de 

blauwe lucht… ‘Yes! Ik denk dat ik het weet. Gaan we met het vliegtuig?’ 

Moeder knikt. ‘Wow!’ roept Sanne. ‘Ik heb nog nooit gevlogen.’  

Sanne denkt aan oma. Zij woont in de buurt van het vliegveld. Als je in haar 

tuin zit, kun je de vliegtuigen goed zien. Sanne kijkt vaak door de verrekijker 

naar de vliegtuigen die laag over vliegen. Zo zie je de raampjes en de letters 

die op het vliegtuig staan. Soms zwaait Sanne. Zouden de mensen in het 

vliegtuig haar kunnen zien? Oma leest de letters, ze weet haast van alle 

vliegtuigen uit welk land ze komen. Sanne maakt een dansje. ‘Gaaf! Ik heb er 

al zo vaak van gedroomd om ook eens te vliegen. Mag ik dan bij het 

raampje zitten? Dan kan ik fijn naar beneden kijken.’  

 

Eindelijk is het zover. Vakantie! 

‘Sanne wil je helpen met het 

inpakken van je eigen koffer?’ 

vraagt moeder. ‘Kijk, ik heb op je 

bed al je kleren klaargelegd. Gaat 

dat lukken?’ ‘Tuurlijk, makkie,’ roept 

Sanne. Ze opent haar grote rode 

koffer en legt de kleren er netjes in. 

De sokken en het ondergoed 

verstopt ze in een vak achter de rits. 

Zo doet mama het ook altijd. Welke 

knuffel zal ze meenemen? Knorretje 

Big? Of Beer Bastiaan? Malle Miep, 

de clown? Ze propt ze alle drie, 

naast de kleren, in de koffer.  



Ze neemt haar pop Elise in haar armen. ‘Jij mag mee in het vliegtuig, en 

samen met mij door het raampje kijken!’ Wat moet er nog meer mee? Een 

borstel, spelletjes, boeken. En natuurlijk een toilettas met haar tandenborstel 

en tandpasta. Klaar! De koffer kan dicht. Sanne gaat op het kofferdeksel 

zitten. He, nee… het lukt niet. De poten 

van Beer en Knorretje Big steken uit de 

koffer. Mama komt kijken. ‘Je koffer is te 

vol. Je mag maar 20 kilo meenemen. 

‘Hoe ziet 20 kilo er dan uit?’ vraagt 

Sanne. Moeder lacht: ‘Het betekent dat 

je koffer niet zwaarder mag zijn dan 20 

kilo. Ga maar eens op de weegschaal 

staan. Hoe zwaar ben jij?’ Sanne kijkt 

naar de wijzer voor haar tenen. De 

wijzer wijst naar 25. Dan zet ze haar 

koffer op de weegschaal. ‘Kijk eens, de 

koffer is net zo zwaar als ik, ook 25 kilo!’ ‘Er moet iets uit je koffer Sanne.’ zegt 

moeder. Sanne kijkt naar haar knuffels. Wie mag er mee? Ze kan niet kiezen. 

‘Weet je wat,’ zegt moeder. ‘Beer Bastiaan is de grootste en zwaarste. Als je 

hem thuis laat, past hij op je bed en je kamertje. En Malle Miep houdt hem 

gezelschap, dan hebben ze het samen ook gezellig.’  

Even later staan alle koffers in de gang. Papa zet ze in de auto. Morgen kan 

de reis beginnen. Nog één nachtje slapen! 

 

De volgende dag rijden ze vroeg naar oma. In de vakantie laten ze de auto 

voor haar huis staan. Met de bus ben je zo in Schiphol. Maar eerst gaan ze 

gezellig bij oma op bezoek. Mmm… in oma’s huis ruikt het heerlijk! Oma heeft 

een lekkere appeltaart gebakken! 

Sanne gaat met haar appeltaart tegen oma aan zitten. ‘Jammer he oma, 

dat je niet met ons mee gaat,’ zegt Sanne. ‘Als we straks boven jouw huis 

vliegen, sta je dan in de tuin? En zal je naar ons zwaaien? Gaaf he, vanuit de 

lucht lijkt jouw huis op een speelgoedhuisje en is onze auto piepklein. Ik denk 

dat het boven de wolken heel mooi is. 

Misschien zie ik heel hoog in de lucht de 

Here Jezus wel.’ Oma aait Sanne over 

het haar. ‘We kunnen de Here Jezus nu 

nog niet zien. Maar wie weet, duurt dat 

niet lang meer! Dan gaan we allemaal 

tegelijk op reis. We reizen nog verder 

dan de hoogste wolken.’ ‘He? Hoe 

dan?’ roept Sanne. ‘Gaan we met z’n 

allen in het vliegtuig?’ 

 

 



 

Oma lacht: ‘Nee, dat bedoel ik niet. Weet je hoe de Here Jezus naar de 

hemel ging? Sanne knikt. ‘Ja, Hij ging zomaar de lucht in!’ Oma vertelt: ‘Zijn 

vrienden keken hem na. Er kwam een wolk en toen zagen ze Hem niet meer. 

God stuurde toen twee engelen. Ze zeiden: ‘Jezus zal op dezelfde manier 

weer terug komen.’ Voordat de Here Jezus wegging, heeft Hij iets fijns 

beloofd: ‘Ik ga nu naar het huis van Mijn Vader en Ik maak daar een plaats 

voor jou. Ik kom terug om je op te halen. Dan mag je voor altijd bij Mij zijn. Stel 

je eens voor, dan maken we de allermooiste reis!’ ‘Gaan wij dan ook zomaar 

de lucht in? Zonder vliegtuig of raket?’ vraagt Sanne. Oma knikt. ‘Zeker 

weten!’ ‘Wow,’ zucht Sanne, ‘dat is een groot wonder!’  

Sanne denkt aan haar koffer die ze zelf heeft ingepakt. Het was moeilijk om te 

kiezen wat ze mee zou nemen. ‘Wanneer komt de Here Jezus? Want dan 

moet mijn koffer wel klaar staan.’ ‘Je mag je koffer gewoon thuislaten hoor. 

Die heb je in de hemel niet nodig,’ zegt oma. ‘En al je spulletjes zal je daar 

echt niet missen.’  

Sanne eet de laatste kruimels van haar appletaart en denkt na over de reis 

naar de hemel. ‘Hoe weet ik zeker dat ik ook met Jezus mee mag gaan?’ 

Oma vraagt: ‘Weet je zeker dat je mee mag in het vliegtuig?’ ‘Ja, mama 

heeft het beloofd. En papa heeft tickets gekocht.’ roept Sanne. Oma knikt: 

‘De Here Jezus heeft beloofd dat Hij je ophaalt. Daarom weet je zeker dat het 

echt zal gebeuren. Jezus heeft Zelf de prijs betaald om ons bij Zijn Vader in de 

hemel te brengen.’ ‘Hoe dan?’ wil Sanne weten. ‘Houd je veel van de Here 

Jezus?’ vraagt oma. ‘En geloof je dat Hij ook voor jou is gestorven?’ ‘Ja, 

natuurlijk!’ roept Sanne. ‘Met Zijn bloed dat vloeide aan het kruis, heeft Hij al 

je fouten vergeven en ook jouw reis betaald. Jij bent Gods kind. En ik denk 

dat God de Vader heel blij is als we straks bij Hem gaan wonen.’ ‘O,’ zegt 

Sanne, ‘Het lijkt dus een 

beetje op een verhuizing. 

Maar dan voor altijd.’  

Sanne denkt aan de 

vliegreis. Papa zegt dat ze 

drie uur in het vliegtuig 

zitten. Dan vraagt ze: ‘Hoe 

snel ben je bij Jezus op de 

wolken?’ ‘Oh, dat gaat 

super snel. Knipper maar 

eens met je ogen. Eén tel, 

en hup, je bent al bij Hem 

in de lucht.’ zegt oma. 



 

 
(Dit gedeelte met schuine letters is geschikt voor oudere kinderen. Bij kleuters kun je dit overslaan.) 

 

Er verschijnt een denkrimpel boven Sannes neus. ‘Weet je wat ik zo jammer 

vindt? Dat opa er niet bij is, als Jezus ons komt halen. Want hij is al in de 

hemel. Misschien staat hij al op ons te wachten, en dan zegt hij tegen mij: 

‘Dag lieve staartenbol, wat fijn dat ik je hier zie!’ Oma, papa en mama 

lachen. Dan kijkt oma heel ernstig: ‘Toen opa is gestorven, ging hij al naar de 

Here Jezus. Maar zijn lichaam heeft hij niet meegenomen. Zijn lichaam had hij 

niet meer nodig. Dat kon niet meer bewegen. Weet je nog, opa’s lichaam is 

in een mooie kist gelegd en begraven.’ Sanne weet het nog goed. Ze rilt als 

ze denkt aan het moment dat de kist zakte in een diepe kuil. Later zijn ze 

terug gegaan naar de begraafplaats. Nu ligt er een mooie glimmende steen 

op het graf van opa.  

Oma knijpt Sanne zachtjes in haar arm. ‘Dit lichaam hebben we nodig zolang 

we op aarde zijn. Maar niet in de hemel. Weet je wat zo mooi is? Als Jezus ons 

ophaalt, krijgen we in een tel een ander, spiksplinternieuw lichaam. Een 

lichaam waarmee je in de hemel kunt leven. En dat nooit meer ziek zal zijn. 

Als het zover is zal één van Gods 

engelen roepen, en je hoort het 

geluid van een bazuin. Op dat 

moment gaan alle graven open, 

van alle mensen die ook in de Here 

Jezus hebben geloofd. Sanne zegt 

verbaasd: ‘Gaat die grote zware 

steen dan zomaar van opa’s graf?’ 

Oma knikt. ‘Ja, en in een tel, maakt 

God van het lichaam dat is 

begraven een spiksplinternieuw 

lichaam. In de hemel wachten 

opa, en al die mensen, op dat 

grote moment dat ze zo’n mooi 

nieuw lichaam krijgen. Zij gaan met 

Jezus voorop naar het huis van de 

Vader. En wij gaan er met z’n allen 

achteraan.   

 

Sanne zucht. Wat een bijzondere 

reis! Ze voelt zich blij worden van 

binnen. Wow, die reis moet nog 

mooier zijn dan de vliegreis die ze 

straks gaat maken.  

 



Papa kijkt op zijn horloge. ‘Kom, we moeten gaan. Nog even… en dan 

vertrekt de bus.’ Sanne geeft oma een dikke knuffel. ‘Dag lieve oma, tot 

ziens,’ fluistert ze in haar oor. ‘Dag lieve meis,’ zegt oma. ‘Ik denk dat je een 

top vakantie krijgt! En vergeet niet om te zwaaien he, ik sta met mijn 

verrekijker klaar om naar je te kijken.’ ‘Ha, ha, grapje!’ roept Sanne, ‘je kunt 

mij helemaal niet zien in het vliegtuig!’ 

 

Enkele uren later zit Sanne met haar neus tegen het vliegtuigraampje 

gedrukt. Ze houdt pop Elise dicht tegen haar aan. Wat maken de motors van 

het vliegtuig een herrie! Het vliegtuig rijdt, steeds sneller. Het lijkt wel een race 

baan, zo snel gaat het. Nog even… daar gaan ze de lucht in. Hoger en 

hoger. Daar is het dorp waar oma woont. Sanne herkent de hoge toren en 

het voetbalveld. Waar is nu de straat waar oma woont? Ja, daar, oma woont 

in het huis met het rode dak... Ziet ze oma staan in de tuin? En is dat blauwe 

stipje hun auto? Het vliegtuig gaat steeds hoger. Dan verdwijnt het mooie 

uitzicht. Het lijkt wel of ze in de mist vliegen. Heel even maar en dan… ‘Oh, kijk 

eens, wat schijnt de zon hier mooi boven de wolken,’ roept Sanne. Ze denkt 

aan wat oma vertelde. Op een keer komt Jezus ons tegemoet op de wolken. 

Sanne tuurt over al die wolken. Het lijken supergrote wattenbollen. Ziet ze 

Jezus ook? Nee, wat jammer. Maar het zal niet lang meer duren! Zeker 

weten! 

 
Bijbelteksten over de hemelvaart  

en de opname; als Jezus komt op de 

wolken om Zijn kinderen te halen:  

Johannes 14:1-3,  

Handelingen 1:1-14 
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met You Tube 

 

 

 

    

Op een keer komt de Heer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een keer, (op een keer) 

komt de Heer, (komt de Heer) 

uit de hemel tot ons neer. 

In een tel,* (in een tel) 

Supersnel,* (supersnel) 

gaan wij naar Jezus, naar Zijn huis. 

 

Met een raket?** 

Nee, nee, een wolk neemt ons mee. 

Naar Gods huis?** 

Ja, ja, laat je koffer maar thuis. 

 
* Maak een vingerknip, of geef een 

klap in je hand bij ‘tel’ en ‘snel’. 

** Vraag – antwoord:  

de jongens zingen de vraag, de 

meisjes zingen het antwoord.  

Spreken: ‘ja, ja’ en ‘nee, nee’.  
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 Eens op een dag komt Jezus op de wolken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eens op een dag komt Jezus op de wolken. 

Eens op een dag ga ik naar Hem. 

Eens op een dag roept Jezus tot de volken, 

en al Zijn kinderen herkennen Zijn stem. 

O, wat een dag, wat een dag zal dat wezen. 

O, wat een dag, zo geweldig fijn. 

O, wat een dag, ik heb niet te vrezen. 

Eeuwig zal ik bij mijn Heiland zijn. 
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