
Les 1   PINKSTEREN 

 

Introductie     

  
Met de symbolen ga je elke week rond vanuit het midden naar links boven en dan naar beneden en 
naar rechts. Hang de voorplaat op of plak hem op een stuk karton. Gebruik hem bij elke les, zodat de 
korte (reclame)boodschap er goed in komt. De korte reclame boodschap is als volgt:  
  
  

                                                                 
                                                               8. De wijsheid van de heilige Geest!    

                                                                                                                     
                         

                                                                                                                                                                           
           1.De heilige Geest uitgestort                                                          7. De heilige Geest wordt verteld 

                                                                                                                                                    in de hele wereld                                                                           

                                                                            
            2.De Heilige Geest geneest                                                                                            6. De heilige Geest   
                                                                                                                                                         bekeert zondaars              

                                                                          De heilige Geest is de geest van Jezus                    
                           

                                                                                                         
           3.De heilige Geest  leert ons strijden                                            4. De heilige Geest  

                                                                                                                                   toont  ons Jezus’ liefde                                                                    
                                                                                                                             
 
 

 



 
Lezen uit de bijbel      Hand 1: 9-15 

 
 :   
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen 

in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog 
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden 
bij hen.  Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die 
uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als 
jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’  
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt 
vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, 
gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, 
Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon 
van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en 
eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers.  

  
Verklaring: 
*in een wolk  Er staat niet op een wolk, maar in een wolk. Het is zoiets als wat je 

op de tv ziet, het beeld wordt vager en vager als in de mist.  
*twee mannen in witte gewaden Dat zullen wel engelen geweest zijn. 
*Galileeërs, moeilijk woord. Het betekent mannen uit de provincie Gallilea 
op dezelfde wijze terugkomen Wij christenen verwachten Jezus nog steeds terug. 
Dan zal er eindelijk een koninkrijk van vrede komen!  
*apostelen = discipelen 
*een sabbatsreis: op sabbat mocht men maar een klein stuk lopen, ongeveer een 
kilometer, daarom zei men een sabbatsreis. Wie langer liep op sabbat deed 
volgens de joodse leraars zonde. Jezus zei: Ik ben de baas over de sabbat!  
*de IJveraar : dat was een bijnaam 
*wijdden ze zich aan het gebed = gingen ernstig bidden 
* en met zijn broers. Jezus had broers en ook een zus 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kringgesprek     
 

  

Introductie, print de introductieplaat af. 
Wijs alle afbeeldingen aan en vertel welke lessen er de komende 
zes weken aan bod gaan komen. Vertel iets over de titel van deze 
serie. 
  
Waar kun je aan zien dat iets werkt?   
We gaan nu zes weken spreken over de Heilige Geest aan het 
werk. Het is leuk als je ziet dat iets werkt. Je hebt een ding in elkaar 
gezet van lego en een motortje erop aangesloten en dan 
uitproberen… Het werkt. Wat ben je blij. Een gsm gekregen, je 

simkaart erin, toets je pincode in en… het werkt. 
Zo is het ook met de Heilige Geest. Het geloof werkt.  
Als er actie is, als er iets gebeurt. 
Wel Jezus stuurt de Heilige Geest naar de aarde en de gemeente gaat functioneren.  
Ze gaan voor elkaar zorgen, vertellen de boodschap door, krijgen reacties, krijgen 
kracht in moeilijkheden, mensen veranderen erdoor. Men gaat alles samen delen. En 
het werk van de Heilige Geest gaat door tot nu toe.  
Het mooiste in de wereld is als er een kindje wordt geboren en alles werkt. Het kan 
kijken, horen bewegen, alle vingertjes en teentjes zitten eraan… Je krijgt er gewoon 
tranen van in je ogen. Zo is God ook blij als een zondaar wederom geboren wordt. 
Dat alles is het werk van de Heilige Geest.  
  
  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 - Bericht aan Theofilus en iedereen die het verder maar horen wil 
 

‘Zeg dokter Lucas.” vraagt Theofilus, een geleerde Griekse man aan zijn vriend, terwijl hij een druif in 

zijn mond steekt.  

Ze zitten samen in een zuilengang van een mooi wit huis te praten over wat er gaande is in het land. 

“Ik hoor zoveel verhalen over Jezus, en neem me niet kwalijk: heel sterke verhalen. Wat móét ik daar 

nu mee? Stel je voor dat ik een stel kletsverhalen zou gaan geloven – dan maak ik me toch 

belachelijk?” 

Lucas knikt en strekt wat onrustig zijn lange benen even uit. Theofilus raakt een goed punt aan. Daar 

zit hij zelf ook al een tijd over na te denken. Het wordt hoog tijd, dat er eens iemand komt die alles 

nauwkeurig uitzoekt en precies opschrijft wat er is gebeurd met Jezus, de zoon van God. Van het 

begin tot het eind. Zijn vriend Paulus heeft dat ook al eens voorgesteld. Na een korte aarzeling zegt hij 

dan:  

‘Theofilus, jouw vraag is van het grootste belang. Het wordt tijd dat ik aan de slag ga om alles haarfijn 

te onderzoeken en op schrift te stellen. Ik ga tijd vrij maken voor dit project. We moeten het vragen 

aan mensen die er met hun neus bovenop gestaan hebben... Niemand zal mij iets op de mouw 

spelden, Theofilus!’  

En zo begint Lucas aan een veelomvattend karwei. De waarheid boven water te halen. Onomstotelijk. 
Vele maanden en veel bezoeken later staat alles nauwkeurig op schrift. Het wordt genoemd: het 
evangelie van Lucas, deel 1. Theofilus was er maar wat blij mee. Hij liet het overschrijven en deelde 
de exemplaren met gulle hand uit. Het ging over Jezus’ geboorte tot aan de dag waarop hij in de 
hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen had gezegd wat hun opdracht was. Wat een 
verrukkelijk boekje!! Maar toch wilde Theofilus nog meer weten. Hoe ging het nu met het koninkrijk 
van God, met de jonge kerk?  ‘Theofilus, vriend van God,’ schrijft Lucas nadat hij zijn van zijn 
verlangen had gehoord, ‘het gaat geweldig goed met de kerk. Ook dat heb ik precies uitgeplozen. Ik 
stuur u nu mijn tweede boekje. Kopieer het zoveel u maar wil, want iedereen moet het horen.´  

Het boekje noemt men: DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. Het begint waar het eerste boekje 
eindigde. Met Hemelvaart.   

“Wauw!” zegt Petrus. Hij laat zijn handen zakken, die hij opgeheven had naar de hemel. De twee 
mannen in witte kleren, die hen toegesproken hebben, zijn weer verdwenen, maar wat meer is JEZUS 
IS WEG, VERDWENEN, NAAR DE HEMEL GEGAAN. Hij kijkt de kring van zijn vrienden eens rond 
en zegt nogmaals uit het diepst van zijn hart: ‘Wauw!! Halleluja!’ “Hij heeft de hele wereld lief!’ zegt 
Johannes, diep onder de indruk. ‘kun je je dat voorstellen? Niet alleen de Joden, maar alle mensen tot 
het uiterste van de aarde…’ ‘’t Is niet te geloven,’ zucht Tomas.  ‘Tomas!!!’ roepen ze allemaal in koor. 
Lachend.  Tomas wuift met zijn hand, ‘Jaja! Dit keer geloof ik het echt, ik bedoelde…’ ‘Actie mannen,’ 
zegt Simon de IJveraar, ‘kom op. Jullie hebben gehoord wat Jezus zei. ‘Blijf in de stad totdat jullie 
kracht hebben gekregen uit de hoge. Wat gaan we dus doen?’ ‘Je hebt gelijk, Simon,’ roepen ze,  ‘Op 
naar de bovenzaal. Wat is dit allemaal spannend!!!’ Opgewonden vertrekt de groep discipelen naar de 
bovenzaal in Jeruzalem, waar ze ook het laatste avondmaal gebruikt hebben.  

’t Is een hele klim om in de zaal te komen, al die trappen… Maar ze voelen zich er thuis na alles wat 
er gebeurd is. Thuis? Nou ja, een thuis hebben ze niet. Thuis is eigenlijk waar ze allemaal zijn. Zo zien 
ze dat na drie jaar omzwervingen. Al spoedig krijgen ze visite. Het gerucht dat Jezus naar de hemel is 
gegaan verspreidt zich snel onder de aanhang van de Heer. Iedereen wil er het zijne van weten. Na 
een paar dagen zijn er al zo’n 120 mensen bij elkaar. Het wordt dringen en opschuiven.  

Het is extra druk, omdat het oogstfeest voor de deur staat, waardoor er veel mensen naar de tempel 
zijn gekomen om te feesten. Soms gaan er een paar eten kopen, of  bidden op het tempelplein. Er zijn 
kinderen bij en oude mensen. Het is een gekakel van jewelste. Er wordt half zingend gebeden; de een 
doet het luider, zangeriger, sneller dan de ander. Anderen praten er gewoon doorheen, waardoor een 
mengelmoesje van geluiden ontstaat. Er is zoveel liefde onderling. Niemand heeft zin om naar huis te 
gaan, hoewel de zaal afgeladen vol is. Maar ondanks hitte en drukte blijven alle gelovigen eendrachtig 



bijeen. Soms ineens is het stil, dan begint iemand te vertellen, wat Jezus voor hem of haar heeft 
gedaan. Soms snikt iemand. De emotie is te snijden.  

De elf discipelen vormen het middelpunt van de drukte, want zij waren alle dagen bij Jezus.  Vroeger 
waren ze met z’n twaalven, maar Judas leeft niet meer. Het voelt als een gemis, want het horen er 
twaalf te zijn. Daarom stelt Petrus dan ook op een gegeven moment voor: ‘Broeders en zusters, de 
taak die we moeten gaan vervullen behoort door twaalf apostelen te worden gedaan. We moeten 
iemand erbij hebben. Iemand, die van alles afweet, die elke dag met ons optrok. Verschillende handen 
gaan omhoog. ‘We gaan loten en moge God degene aanwijzen die hij uitkiest.’ En, wat denk je… het 
lot valt op Mattias. Hij wordt door iedereen gefeliciteerd. 

Die nacht erna, de nacht voor Pinksteren kan niemand slapen. Er wordt voortdurend vurig gebeden. 
En verteld van de grote daden van Jezus. Alsof er een dijk doorgebroken is zo komen de verhalen los, 
van Jezus die een blinde genas en een bezetene bevrijdde. Lazarus vertelt van zijn opstanding en 
Jacobus van de tempelreiniging… Mattias doet enthousiast mee… 

De halleluja’s zijn niet van de lucht. Een haan kraait in de verte, maar niemand hoort het. De ochtend 
is aangebroken. Honderdtwintig mensen staan God te loven en te danken met de handen in de lucht. 
En dan gebeurt datgene wat Jezus heeft beloofd. Gods Geest daalt neer op zijn volk. Plotseling klinkt 
er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag. Die storm waait door de ramen naar binnen 
en vult het huis. Ze worden allen aangeraakt met kracht. Op hun hoofden vuurvlammen… 
Ongelofelijk!  De volgelingen van Jezus beginnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hun 
ingeeft!!  Het gaat maar door en het gaat maar door… 

Op het tempelplein komen steeds meer mensen. Ze horen het lawaai en roepen: ‘Hé, wat gebeurt er 
bij jullie?’ ‘Volgens mij zijn ze gewoon dronken,’ roept een koopman en spuugt minachtend op de 
grond. ‘Welnee, man, ik hoor ze in mijn eigen taal spreken. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat het domme 
mensen uit Galilea waren. Hoe kan dat?’ ‘Ja, ik hoor ook mijn eigen taal, en ik, en ik….’  ‘O ja, wat 
zeggen ze dan?’ vraagt de koopman, die niet wil toegeven dat hij het fout heeft. ‘Ze vertellen van de 
grote daden van God… ‘  Wat is dit toch, mensen?…  ‘Hé, jullie daar, vertel op. Zijn jullie doof of zo. 
Waar is jullie leider?’  De menigte groeit maar aan. Het zijn er al duizenden. Ze rekken hun nekken om 
maar niets te missen.  Eindelijk komt Petrus naar buiten en de anderen volgen hem. Ze stralen van 
blijdschap en beginnen aan ieder die het horen wil in hun eigen taal te vertellen, dat Jezus’ koning is.  
Als Petrus met zijn hand tot stilte maant wordt het eindelijk weer rustig.  ‘We zijn niet dronken,’ begint 
hij. ‘Het is pas negen uur ’s ochtends. Nee, dit is al lang geleden geprofeteerd door de profeet Joël….’   
Die toespraak van Petrus is zo mooi, zo indringend. De mensen die hem aanhoren gaan in Jezus 
geloven. En ze vragen wat ze moeten doen om gered te worden. ‘Bekeer je en laat je dopen,’ zegt 
Petrus, ‘en dan zul je ook zo blij worden als wij…’  Op die dag, de eerste Pinksterdagl worden er 
drieduizend mensen gedoopt. En dat is een goeie start voor de kerk van Christus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed   
  

    Vol kracht, Heer, 
U toegewijd 
Uit ons dak gaan voor u. 
Rein blijven   

    

   .  
Vol blijdschap 
U voor alles 

bedanken 
Uitdelen van wat ik 

heb 
Regelmatig 

bijbellezen 
 

  
Vrienden zijn voor 

anderen 
U bent daar blij mee 
Uw grootheid zien in 

kleine dingen 
Respect hebben voor 

onze ouders en leraars 

  

  

    Vader bent u voor mij 
U bent mijn schild 
U gaf mij eeuwig leven 
Reden voor 

dankbaarheid  
Amen  

    

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 
     

 

God wil in elke taal vertellen, dat hij van ons houdt. 

Het evangelie in sms taal: Lees het en probeer zelf ook een regel of vijf over Jezus in sms taal 

te schrijven aan een chatvriendje.  

 

Heej weetju wat k ho0wrde? 
Tis niej te gel0ve.. ik hep un huis gekrege.. dar mag k altijd sijn.  
Tis b0ve in de hemel daar wo0nt de ewige vader.  
En 4 mij is dar un apartementju klaargemaakt do0wr hem. 
Tis un geschenk van Jesus vo0r elk diej hem gelo0ft. 
Seg wil je o0wk zown meehvallertju?  
Vraag hem dan in je leve.. dan zal die het j0uw o0k geve. Cu! (Yoica) 
 
*Of: schrijf  op gekleurd dik papier, zoiets als een briefkaart: 
Ik hou van je in een van deze talen en versier de kaart, (bijv. door een aardappelstempel en 
plakkaatverf. Dat is een stempeltje uitgesneden uit een aardappel.) 
 
Afrikaans: Ek het jou lief 
Arabisch Ana behibak (tegen een man) Ana behibek (tegen een vrouw) 
Chinees: Wo ai ni (Mandarijns) 
Deens: Jeg elsker dig 
Duits: Ich liebe dich  
Engels: I love you 
Frans: Je t’aime 
Fries: Ik hâld fan dy    
Indonesisch Saya cinta padamu 
Italiaans: Ti amo 
Nederlands: Ik hou van jou 
Pools Kocham cie 
Russisch: Ya vas lyublyu 
Spaans: Te amo 
Zweeds: Jag alskar dig 
Turks: Ben seni seviyurum 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekst 
      

 

  

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  
Maar wanneer de heilige .... over jullie komt,  
zullen jullie ...... ontvangen en van mij ........ 

in ......... , in heel ..... en ....... ,  
tot aan de ......... van de ..... . 

  

Hand.1:8  

  

  

kracht Jeruzalem Geest Samaria getuigen Judea 

aarde uiteinden         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,  
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen  

in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,  
tot aan de uiteinden van de aarde. 

  

Hand.1:8  

  

  



Activiteit   
  

Pinksteren is het zendingsfeest. Er komen veel mensen bij. Daarom onderstaande 

opdrachten 

 

*Een zendeling moet een goed vak leren. 

Spel: Laten een paar kinderen één van de volgende beroepen uitspelen. De anderen moeten raden wat ze 

proberen voor te stellen. 

 

Piloot, kunstenaar, vertaler, bouwvakker, dirigent,  

tandarts, evangelist, boer, ziekenverzorger, onderwijzer, verpleegster, werker in het weeshuis, fotograaf, tv of 

radiomedewerker, secretaresse, drukker,  

machinebankwerker, timmerman, landbouwkundige. 

 

*Een zendeling zorgt goed voor zijn lichaam. Ze moeten soms heel ver lopen en dus is het van het grootste 

belang dat ze in conditie zijn. Doe dus met de kinderen wat oefeningen in conditietraining. 

 

*Vlammetjes zijn hete snacks. Misschien kun je samen met de anderen vlammetjes in de frituur klaarmaken. 

 

*Iemand over zijn doop laten vertellen. 

 

*of: maak   



 
 

 



Quiz  
 
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoe heet de gedenkdag van Jezus’ geboorte? 1  De heilige Geest 

2 Hoe heet de gedenkdag van Jezus’ sterven? 2  Kerstmis 

3 Hoe heet de gedenkdag van Jezus’ opstanding? 3  Petrus 

4 Hoe heet de gedenkdag van Jezus’ hemelvaart? 4  Pasen 

5 Hoe heet de dag dat Jezus in het graf lag? 5  Stille zaterdag 

6 Wat beloofde Jezus te sturen?   6  Goede Vrijdag 

7 Hoe heet de gedenkdag van de komst van de 

heilige Geest? 

7  Pinksteren 

8 Wie hield een spetterende toespraak?  8  3000 mensen bekeerden zich en lieten zich dopen 

9 Wat gebeurde er na die toespraak? 

  

9 Tongen van vuur waren er op hen en ze spraken in 

vreemde talen 

10 Wat voor twee tekenen waren er tijdens de 

uitstorting van de heilige Geest? 

10  Hemelvaartsdag 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Oplossing: 1- 2  2-6    3-4    4-10    5-5    6- 1    7-7     8-3     9- 8   10-9 


