
Himel, Gods 
moaie hûs

Bibel foar bern
kadootsjes



Skreaun troch: Edward Hughes

Yllustrearre troch: Lazarus
Alastair Paterson

Oanpast troch: Sarah S.

Oerset troch: www.Christian-translation.com

Makke troch: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.
Lisinsje: Jo hawwe it rjocht om dit ferhaal te kopiearjen

of te printsjen, sa lang as jo it net ferkeapje.



Doe't Jezus op ierde libbe, fertelde er syn
learlingen oer de himel.  Hy neamde it "Myn
Heitehûs", en sei dat d'r in protte hearehuzen
wiene. In hearehûs is in grut, 
prachtich hûs. De himel
is grutter en moaier
as hokker ierdsk hûs.



Jezus sei: "Ik gean om in plak foar jo te meitsjen. 
En as Ik gean en in plak foar jo meitsje, sil Ik
weromkomme en jo by Mysels ûntfange." Jezus gie
nei de himel, neidat Hy opstien wie út 'e deaden. 
Wylst syn learlingen seagen, waard Jezus opnommen, 
en in wolk ûntfong
Him út har
eagen.



Sûnt dy tiid hawwe kristenen de belofte fan Jezus
ûnthâlden om werom te kommen en se te krijen. 
Jezus sei dat Hy ynienen werom soe, as it 
minste ferwachte. Mar hoe sit it mei
kristenen dy't stjerre foardat
Hy komt? De Bibel seit dat se 
direkt geane om mei Jezus
te wêzen. Ofwêzich
wêze fan it lichem is 
oanwêzich wêze
by de Heare.

PRESENTASJE 
MET DE 
Heare



Iepenbiering, it lêste boek yn 'e Bibel, fertelt ús
hoe prachtich de himel is. It moaiste is dat, op in 
hiel bysûndere wize, de himel Gods thús is.  God is 
oeral, mar syn troan is yn 'e himel.



Ingels en oare himelske wêzens oanbidde
God yn 'e himel. Sa dogge al Gods minsken
dy't stoarn binne en nei de himel
gien binne. Se sjonge spesjale
lofsangen ta God.



Hjir binne wat wurden út ien ferske dy't se 
sjonge: JO BINNE WAARDIG OM DAT ÚS 
TOT GOD FERGJOCHT BINNE 
ÚT ELKE STAM EN NATION 
EN HAVE ONS KINGINGEN 
EN PRESTERS MAKEN TOT ÚS 
GOD. (Iepenbiering 5:9)



De alderlêste siden fan 'e Bibel beskriuwe de himel
as "It Nije Jeruzalem". It is heul, heul grut, mei in 
hege muorre bûten. De muorre is fan jaspisstien, 
dúdlik as kristal. Juwielen en kostbere stiennen
bedekke de stifting fan 'e muorre, fonkeljend mei
prachtige
kleuren. 
Elk fan 'e 
stedspoarten
is makke fan ien
enoarme pearel!



Dy grutte pearly poarten binne nea ticht.  Litte wy
nei binnen gean en om ús hinne sjen ... WOW! De 
himel is fan binnen noch moaier.  De stêd is makke
fan suver goud, lykas dúdlik glês. Sels de strjitte
is makke fan goud.



In moaie, heldere rivier fan it wetter fan it libben
streamt út Gods troan. Oan beide kanten fan 'e 
rivier is de beam fan it libben, dy't foar it earst
fûn waard yn 'e tún fan Eden.  Dizze beam is hiel
bysûnder. It draacht tolve ferskillende soarten
fruchten, elke moanne in oare soart.  En de blêden
fan 'e beam fan it libben binne foar it genêzen

fan' e folken.



De himel hat de sinne of moanne net nedich foar
ljocht. Gods eigen gloarje follet it mei prachtich
ljocht. Der is nea in nacht dêr.



Sels de bisten yn 'e himel binne oars. Se binne
allegear tam en freonlik.  Wolven en lammen fiede
tegearre op gers. Sels machtige liuwen ite strie as 
de okse.  De Heare seit: Se sille gjin kwea dwaan
noch ferneatigje op myn hiele hillige berch.



As wy om ús hinne sjogge, fernimme wy dat der 
dingen út 'e himel ûntbrekke.  Gjin lilke wurden
wurde oait heard.  Nimmen
fjochtet of is egoïstysk. 
Der binne gjin slûzen
foar de doarren, 
want der binne gjin
dieven yn 'e himel. 
Der binne gjin
ligers, moardners, 
tsjoenders, of oare
goddeleaze minsken. 
D'r is gjin sûnde fan 
hokker soart yn 'e himel.



Yn 'e himel mei God binne d'r gjin
triennen mear. Soms skrieme
Gods folk fanwegen grutte
fertriet yn dit libben. Yn 'e 
himel sil God alle triennen ôfwike.



Der is ek gjin dea yn 'e himel. Gods folk sil foar
altyd by de Heare wêze. Der is gjin fertriet mear, 
gjin gûlen mear, gjin pine mear. Gjin sykte, gjin
ôfskied, gjin begraffenissen. Elkenien yn 'e himel
is foar altyd
bliid mei God.



It bêste fan alles, de himel is foar jonges en famkes
(en ek folwoeksenen) dy't leaud hawwe yn Jezus
Kristus as har Ferlosser en Him as har Hear heard 
hawwe. Yn 'e himel is d'r in boek dat it boek fan it 
libben fan it Lam hjit. It stiet fol mei
nammen fan minsken. Witte jo waans
nammen dêr skreaun binne? 
Alle minsken dy't
har fertrouwen
yn Jezus sette. 

Is dyn namme dêr?



De lêste wurden fan 'e Bibel oer de himel binne in 
prachtige útnoeging.  "En de Geast en de breid sizze: 
'Kom!'  En lit dejinge dy't harket sizze: "Kom!" En
lit him komme dy't toarst hat. En wa't wol, lit dy it 

wetter fan it libben frij nimme."



Himel, Gods moaie hûs

In ferhaal út Gods Wurd, de Bibel,

wurdt fûn yn

Johannes 14
2 Korintiërs 5

Iepenbiering 4, 21, 22

“De yngong fan Jo Wurden jout ljocht.” 
Psalm 119:130



It ein



Dit Bibelferhaal fertelt ús oer ús prachtige God dy't ús
makke hat en dy't wol dat jo Him kenne.

God wit dat wy minne dingen dien hawwe, dy't Hy sûnde neamt. 
De straf foar sûnde is de dea, mar God hâldt fan dy safolle Hy

stjoerde syn iennichste Soan, Jezus, om te stjerren oan in 
krús en wurde straft foar jo sûnden.  Doe kaam Jezus wer ta 
libben en gie nei hûs nei de himel!  As jo yn Jezus leauwe en
Him freegje om jo sûnden te ferjaan, sil Hy it dwaan!  Hy sil
komme en libje yn jo no, en jo sille libje mei Him foar altyd.

As jo leauwe dat dit de wierheid is, sis dit dan tsjin God:
Dear Jezus, ik leau dat Jo binne God, en waard in man om te

stjerren foar myn sûnden, en no libje Jo wer.  Kom asjebleaft
yn myn libben en ferjou myn sûnden, sadat ik no nij libben kin 
hawwe, en op in dei gean om foar altyd by Jo te wêzen.  Help 
my om Jo te folgjen en foar Jo te libjen as jo bern.  Amen.

Lês de Bibel en praat elke dei mei God!  Johannes 3:16
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