Jezus leren kennen in de Heilige Geest
De leerlingen zijn bij elkaar in Jeruzalem. Plotseling horen ze het geluid van een grote
windvlaag en bewegen er vonkjes om hen heen. De Heilige Geest is gekomen! De
leerlingen rennen naar buiten om te vertellen wat er gebeurd is. Iedereen buiten kan de
leerlingen verstaan in hun eigen taal.
In de Bijbel
Het verhaal van Pinksteren vindt je in de Bijbel terug in:
-

Handelingen 2: 1-5

In de kinderbijbels
Dit verhaal wordt ook in de volgende kinderbijbels verteld:
-

Bijbel voor kinderen (Marianne Busser en Ron Schröder)

-

Kijkbijbel

-

Prentenbijbel

-

De schat in ons hart (Els te Paske)

Liedjes (onder andere te vinden op Youtube)
-

Van donker naar licht

-

Wij zullen gaan, Opwekking Kids

-

Liefde, Blijdschap, Vrede, Opwekking Kids

-

Heer, we kijken omhoog, Sela

Knutsels/Activiteiten
-

Herkennen:
De leerlingen zijn helemaal vervuld van wat er is gebeurd en willen dit graag aan
iedereen vertellen. Heb jij weleens iets zo bijzonders meegemaakt dat je het zo
snel mogelijk wil vertellen aan je ouders/broers/zussen/vrienden?

-

Geestig proefje:
Benodigdheden: een ballon, azijn, soda, lege fles, trechter.
Uitleg vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=XgpBI6rt1tY&t=3s

-

Filmpje kijken:
Vond je dit verhaal leuk? Hier vind je het verhaal nog een keer, maar dan net
even anders: https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ

-

Vlammetje knutselen:
Benodigdheden: zwart papier, vliegerpapier (rood, geel en oranje), schaar, lijm
Teken een vlam op het zwarte papier, knip deze uit. Teken op het uitgeknipte
vlam nog een keer dezelfde vlam, nu iets kleiner. Knip langs deze lijn de
binnenkant van de vlam uit. Nu heb je een vlam met een zwarte rand en een lege
binnenkant. Vul de binnenkant met stukjes vliegerpapier.
Voorbeeld: Op Schadeken 208 hangen er twee in het raam.

-

Windorgel maken
Benodigdheden: kralen (of andere dingen die geluid maken als ze tegen elkaar
waaien), touw, iets om touwtjes aan te hangen (stok, grote ring).
Rijg de kralen aan het touw, maak verschillende strengen. Bevestig deze strengen
aan de stok of ring (het kan ook met bijvoorbeeld een blik). Zorg dat de
kralenstrengen niet te ver van elkaar hangen. Hang het windorgel buiten in de
wind. Hoor je het geluid van de kralen die tegen elkaar waaien? Misschien heb je
nog wel kleine belletjes thuis, deze kan je ook aan de strengen hangen. Veel
plezier!

-

Nog een mooie kleurplaat:

