Pinksteren in je gezin
Feest in de harten!
Tien dagen geleden hebben we hemelvaart gevierd.
We hebben in de Bijbel gelezen dat God het offer
van Jezus aanneemt en dat Hij jezus zijn plaats
weer teruggeeft aan Zijn rechterhand. Jezus
belooft zijn vrienden dat de Heilige Geest in hen

zal komen wonen. En van de Heilige Geest zullen
ze kracht ontvangen.
Wat een prachtig cadeau! En dit cadeau geeft God aan al Zijn
kinderen! Wij mogen onze kinderen vertellen over dit mooie
geschenk. Hoe lastig dit onderwerp voor kinderen soms ook te
begrijpen is, God wil een onderdeel van hun leven zijn, ongeacht
hun leeftijd. Kinderen die al jong ervaren dat Gods Geest kracht,
troost en blijdschap geeft, nemen deze ervaringen mee voor de rest
van hun leven. Wij als ouders mogen hen helpen om God de Vader
steeds beter te leren kennen, door Zijn Zoon Jezus Christus. De
Heilige Geest wil dit in onze harten bewerken. Het mooie is dat God
heel graag wil dat we Hem en Zijn manier van werken begrijpen en
zal hier dus ook bij helpen.
Kies dat wat je leuk vindt en wat bij je gezin past. Vraag voordat je
begint om Gods hulp, dat de Heilige Geest in de harten wil werken
van ieder gezinslid: opdat we Hem steeds beter mogen leren
kennen en begrijpen; Gods zegen!
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Bijzonder ontbijtje
Een goed begin is het halve werk… Zorg ervoor dat er een heerlijk ontbijtje klaar staat.
Om de les goed uit de verf te laten komen is het leuk als je ook de volgende dingen
op tafel zet:
- harde (ongesneden) bolletjes
- (stuk) kaas
- lekkere toetjes die opgelepeld moeten worden
- een heel brood (bijvoorbeeld suiker- of krentenbrood)
De tafel is keurig netjes gedekt. Al snel zullen de kinderen ontdekken dat er iets
ontbreekt: bestek! (Leg ook geen kaasschaaf of broodmes op tafel). Dit bestek heb je
ingepakt als cadeautje en leg je in het midden van de tafel.
Leg aan de kinderen uit dat je vandaag leuke en grappige dingen gaat doen en dat je
start met een ontbijt zonder bestek.
Laat iedereen ervaren dat eten zonder bestek best een hele uitdaging is.
Halverwege het ontbijt pak je het cadeautje erbij. Vonden ze het lastig dat ze zo lang
moesten wachten voordat ze het mogen uitpakken? Vertel dat de discipelen na de
hemelvaart ook de opdracht van Jezus kregen om te wachten. Weten jullie waarop?
Jezus heeft de discipelen beloofd dat de Heilige Geest in hun harten komt wonen. De
Heilige Geest is de Helper! Hier gaan jullie vandaag meer over leren. De kinderen
pakken het cadeautje uit. Ze mogen nu weer met bestek eten. Is dit ook makkelijker
en fijner? Het bestek helpt ons om op een fijne manier te eten. Net zoals de Heilige
Geest ons helpt om te leven zoals God dat wil.
Lees na het ontbijt het Pinksterverhaal uit de (kinder)Bijbel:
Handelingen 2

Experimentje!
Geef ieder gezinslid een sinaasappel of mandarijn. Je vraagt hen om het
aantal partjes te tellen. Vertel dat het een experiment is. Je hebt gelezen
dat er altijd negen stukjes in een sinaasappel of mandarijn zitten. Klopt dit?
In de Bijbel lezen we ook over een vrucht: de vrucht van de Geest.
Misschien bestaat een sinaasappel wel of niet uit negen delen. De vrucht
van de Geest bestaat zeker uit negen delen:
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”
Galaten 5: 22 en 23

Honger blussen
met dit vlammend cup-cakeje!
Bak of koop cup cakejes. In de supermarkt heb je
heerlijke toppings te koop. Wanneer je gele topping
koopt lijkt het al mooi ‘vlammend’. Nog een aardbei
en mandarijnpartjes erbij en de vlammende cup
cake is klaar.
Ps: niet voor op je hoofd maar voor in de mond ;-)

Bron: Creatief kinderwerk
Wil je hier meer over weten? Of andere leuke activiteiten rondom dit
onderwerp? Kijk dan op: https://truewaykids.com/nl/de-vrucht-

van-de-geest/

Wat zeg je?!?
Gedichtje voor de kleinsten
Petrus wacht nog
op het feest.
Dan krijgt hij
opeens de Geest.

Door die Geest
wordt Petrus sterk.
Vurig gaat hij
aan het werk.

De Heilige Geest is een cadeau voor alle mensen die
van Jezus Christus houden en Hem kennen als hun
Redder.
Wanneer de Heilige Geest op de discipelen komt
spreken ze in verschillende talen. Hoe zou dat
geklonken hebben?
Wanneer je op de volgende link klikt hoor je ‘Ik hou
van jou’ in meer dan 100 verschillende talen!
Als je je dan nog niet geliefd voelt…
https://www.youtube.com/watch?v=EskC5-FzXhA

Uit: ‘Kom je thuis? Van Janneke de Leeuw
En Casper Koolsbergen
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Flessenvoetbal
Vul zoveel flessen met water als er gezinsleden zijn.
Als je dicht bij Jezus blijft kan de Heilige Geest in je werken. Je kunt dit
aan mensen zien. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar: liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Kies bij de jongste kinderen de
vrucht waar ze al een beeld bij hebben, zoals liefde, vreugde e.d).
Welke vrucht van de Geest zou jij wat meer willen laten zien in je
leven? Schrijf dat op de fles (of maak een mooi etiket). Neem de met
water gevulde flessen en een voetbal mee naar een veld en ga
verspreid in een cirkel staan. Spreek af of je gaat voetballen of gooien
met de bal. Is je fles omgegooid? Dan moet je eerst de bal pakken en
vervolgens mag je de fles weer rechtop zetten.
Wie heeft aan het eind van het spel nog het meeste water?
In ons leven gebeuren er dingen waardoor ‘de fles leeg raakt’. Je
verliest bijvoorbeeld wel eens je geduld, of je zelfbeheersing. Je mag dit
vertellen aan God. Hij wil door de Heilige Geest je ‘fles’ weer vullen.

Liefd
Ge d u l d

sing

Vliegerend van Hemelvaart naar Pinksteren
Heb je met Hemelvaartsdag ook gevliegerd? En het verhaaltje van Pieter met zijn
vlieger op de zeedijk gelezen? Ook het verhaal van Pinksteren is prachtig te linken
aan een vlieger die hoog in de lucht op avontuur gaat.

Het verhaal van de vlieger
Er was eens Iemand die een prachtige vlieger maakte. Hij gebruikte het sterkste en
mooiste hout voor het geraamte, hij koos het allermooiste papier om het geraamte
mee te beplakken. Hij deed super goed zijn best en met heel veel liefde zette hij de
vlieger in elkaar. Het was een heel bijzondere vlieger! De vlieger zelf wist dat ook en
was er heel trots op.
Op een dag ging de vlieger de lucht in aan een touw van wel honderd meter. Hoger
en hoger ging het. Langs de toppen van de bomen, zelfs tot boven de vuurtoren.
Trillend in de wind keek de vlieger naar beneden, naar de huizen, naar de mensen. Hij
voelde zich hoog boven iedereen, hij vond het prachtig en wat genoot hij.
Eén ding vond hij niet zo leuk en dat irriteerde hem steeds meer… hij zat vast! Hij zat
vast aan een draad, hij wilde wel hoger en hoger, maar dat kon niet. De vlieger zette
zich schrap tegen de wind en begon met al zijn kracht te trekken en te trekken. En
pats…. het touw knapte. De vlieger was vrij. Zo vrij als een vogel. Jippie! Hij ging hoger
en hoger, en wat een pret had hij! Lekker vrij in de lucht, hij kon alle kanten op
waarheen hij maar wilde. Maar toen gebeurde het…
De wind greep hem vast en joeg hem omlaag en weer omhoog. Het ging zo hard dat
de vlieger begon te kraken. De vlieger kon niet meer sturen en hij vloog met een
duikvlucht naar beneden. ‘Help ik smak op de grond’ schreeuwde de vlieger. ‘Ik moet
sturen!’, maar het lukte niet…
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De vlieger knalde met enorme vaart naar beneden en hij belandde met een grote
smak en gekraak in een grote struik met allemaal dorens. Daar lag de vrije vlieger……
helemaal stuk en vast in de struiken. Elke beweging die hij maakte deed hem zeer.
Maar de maker van de vlieger had alles gezien, want hij had de vlieger goed in de
gaten gehouden. Hij had gezien dat de draad was geknapt. Vanuit de verte zag hij zijn
mooie vlieger neerstorten. Zijn vlieger die hij met zoveel zorg had gemaakt.
De maker snelde naar zijn vlieger. Daar hing hij, op z'n kop in de struiken en helemaal
stuk. Hij zag er verschrikkelijk uit! Zou hij nog te maken zijn? Zal hij ooit nog kunnen
vliegen? De maker begon de vlieger voorzichtig los te maken. Takje voor takje duwde
de maker opzij om zo de vlieger te bevrijden. De vlieger was verbaasd en wist niet
wat hem overkwam. Door de val hoog uit de lucht, in de stekels en de scheuren die
hij had opgelopen, had hij de moed helemaal opgegeven. Vliegen wilde hij niet meer.
De maker gaf niet op en ging de vlieger repareren. De scheuren werden geplakt en
wat geknakt was, werd weer recht gezet. De vlieger schaamde zich eigenlijk een
beetje omdat hij zo graag vrij wilde zijn. En weet je wat het bijzondere is? Het stukje
draad dat nog aan de vlieger hing, werd weer aan het touw van de maker gedaan. Zo
kon hij weer veilig vliegen. En toen de vlieger weer helemaal gerepareerd was, steeg
de vlieger weer op, hoger en hoger.
De vlieger had een trotse Maker en was veilig bij Hem. De vlieger dacht nog even
terug aan toen hij los was en daarna in de struiken lag. Nu weer terug aan het touw
van zijn maker, vloog hij omhoog, hoger en hoger ging hij, tot een super hoogte. De
vlieger was gelukkiger dan ooit tevoren!

Gebed met licht
Johannes 8:12 “Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben
het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”
Wat is het bijzonder fijn dat de Heilige Geest in ons woont en
ons wil helpen, troosten en kracht wil geven! Wat zou het ook
fijn zijn dat mensen die Jezus nog niet kennen als hun Redder
en Verlosser zien wie Hij werkelijk is, zodat ook zij de Heilige
Geest ontvangen!
Bedenk met elkaar voor wie je gaat bidden: iemand van school,
familie, mensen uit de buurt, van de sport?
Steek voor iedereen waarvoor je bidt een kaarsje aan, en vraag
God of Hij aan deze mensen het Licht van de Wereld (Jezus) wil
laten zien. Ook mag je vragen of de Heilige Geest jou helpt om
zelf een lichtje te zijn, zodat de mensen in jou iets van Jezus
mogen zien.

Zal ik jullie eens een geheimpje vertellen? De Maker van de vlieger in dit verhaal is de
Here God! En de vlieger is een mens, zoals jij en ik. En het meest bijzondere is het
touw, dit is Jezus die voor onze zonden aan het kruis stierf. Hij is de verbinding tussen
de maker en de vlieger. De les die we van de vlieger kunnen leren is: Je bent pas echt
vrij in het leven als je aan God vastzit, doordat je Jezus in je hart hebt, en je door zijn
liefde laat aansturen. God laat je nooit los!
De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken met de wind. Wanneer je vasthoudt aan
Jezus dan stuurt de Heilige Geest je de goede kant op. Hij brengt je dicht bij God en
je mag genieten van Zijn gaven. Net zoals de vlieger genoot van de wind en wist dat
hij veilig vast zat aan het touw van de Maker.
Bron: Bethel Harlingen
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