
20 mei Pinksteren 
 
https://www.bakerross.nl/inkleurzweefvliegtuigen-vogel 
6 stuks voor € 3,- 
Geen lijm nodig alleen kleurtjes: rood, oranje en geel 
 
 
 
Voor de kleine kinderen kunnen met papierenbordjes kartonnen 
duiven worden gemaakt, deze wel voorbereiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bakerross.nl/inkleurzweefvliegtuigen-vogel


Verhaal 
Wat gebeurde er met Pasen? Wat gebeurde er met Hemelvaart? En wat gebeurde er met Pinksteren? 
 
Met Pinksteren denken we terug aan Pasen. 50 dagen geleden verscheen de opgestane Jezus aan Maria uit Magdala. 
Zij was naar het graf gegaan en ontdekte daar dat de steen was weggerold en Jezus’ lichaam was verdwenen. Hij 
vertelt haar dat ze Hem “niet moet vasthouden”, omdat Hij naar zijn hemelse Vader gaat (Hemelvaart). Ze krijgt de 
opdracht naar de leerlingen te gaan om te vertellen dat ze Hem gezien heeft. 
Jezus zendt zijn leerlingen erop uit en geeft hen ‘adem’ mee, ofwel heilige Geest. De straat op gaan is niet 
gemakkelijk en ze zien er tegen op, want ze zijn bang. Ze trekken zich terug in de zaal waar ook het laatste 
avondmaal werd gegeten. En daar gebeurt het. Ze schrokken ervan. Er was wind en overal een soort ‘tongen van 
vuur’. Ze worden vervuld van heilige Geest. Ze kunnen spreken in vreemde talen. Hierdoor kan iedereen die in 
Jeruzalem is voor het Joodse Pinksterfeest, hen verstaan. 
De angst van de leerlingen om de straat op te gaan en over Jezus te gaan vertellen verdwijnt. Heel veel mensen 
worden zo enthousiast door wat de leerlingen vertellen, dat zij zelf ook bij Jezus willen horen. Zij laten zich dopen en 
worden nu ‘christen’ genoemd; net als de leerlingen. Ze horen bij Jezus die ook de Christus wordt genoemd. 
 
Over durven en bang zijn 
Praat met de kinderen door over het feit dat de leerlingen bang waren om de straat op te gaan om over Jezus te 
gaan vertellen. 
Vraag aan de kinderen of zij ook wel eens bang zijn om iets te vertellen tegen een ander? 
Of om iets te gaan doen, wat ze spannend vinden. Hoe pakken zij dat aan? Hebben zij dat wel eens meegemaakt? 
Kunnen zij voorbeelden noemen? En wat hielp hen toen om het toch te durven? 
Snappen de kinderen dat het voor de leerlingen spannend was om over Jezus te gaan vertellen? Vertellen zij zelf wel 
eens over Jezus aan anderen kinderen? 
Als je iets spannend vindt om te gaan doen, is het best fijn als je een steuntje in de rug krijgt. De leerlingen van Jezus 
kregen de heilige Geest als helper. Wat of wie helpt de kinderen als ze bang zijn om iets te gaan doen? 
Denk bijv. aan een spreekbeurt op school. Of misschien heb je wel eens meegemaakt dat je met vriendjes over een 
slootje ging springen. Een kind durfde eerst niet. Anderen waren er al overheen gesprongen. “Jij kunt het ook!” 
riepen de anderen. “Wacht even” zei dat kind: “Ik moet eerst nog durven!” 
 
Hoe weet je dat de Geest je helpt? 
Zouden alle mensen de heilige Geest als helper kunnen krijgen? Praat met de kinderen over deze vraag. Probeer 
door te filosoferen over de heilige Geest als helper. Hoe kan je voelen of weten dat de Geest je helpt? Je kunt de 
heilige Geest niet zien, maar als je je een voorstelling moest maken, hoe zou je de Geest dan momschrijven of 
tekenen? 
 
Symbolen 
Mensen hebben symbolen / beelden gegeven aan de heilige Geest. Wind en vuur zijn symbolen voor de heilige 
Geest die in het verhaal van vandaag worden genoemd. Vuur verwarmt en wind brengt je in beweging. Vinden de 
kinderen dit goede symbolen voor de heilige Geest? 
Weten de kinderen nog meer symbolen die zij goed bij de heilige Geest vinden passen? (in de Bijbel vinden we 
woorden als wind, vuur, olie, wijn, duif, zegel, water. In de kunst wordt de heilige Geest ook afgebeeld als stralen uit 
de hemel). De duif is een veel gebruikt symbool voor de heilige Geest. In de middeleeuwen werden er zelfs duiven 
los gelaten in de kerk. Probeer de kinderen te laten uitleggen waarom ze een bepaald symbool bij de heilige Geest 
vinden passen of juist niet. 
 
Kijk ook op: www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/pinksteren-jaar-b  
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