
De komst van de Heilige Geest, Pinksteren 
 
voorbeeld 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorbeeld 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding: 
 
 
 
 
 
 
 
Met behulp van een kinderbijbel (bv. de Kijkbijbel) kunt u terugvragen/vertellen over de 
kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus. 
Probeer zoveel mogelijk uit de kinderen te krijgen. Kijk wat ze er van weten. 
 
Verhaal: 
A: 
Het is druk in (maak het woord ‘Jeruzalem’ af) Jeruzalem. Er zijn heel veel mensen in de 
stad. Mensen uit verschillende landen komen hier feest vieren. Het Pinksterfeest. God heeft 
alles op het land weer goed laten groeien. Er was weer genoeg graan en fruit, genoeg voor 
iedereen. Nu komen de mensen naar Jeruzalem om God hiervoor extra te bedanken. Er zijn 
mensen uit Egypte, uit Libië, uit Italië, mensen die een andere taal spreken, maar toch naar 
Jeruzalem komen om feest te vieren voor God.  



Ze gaan (teken de mensen bij de tempel) naar de tempel, een soort kerk. Ze komen bij elkaar, 
brengen een offer aan God, zingen liederen en vieren feest! ‘Dank u wel God, voor alles wat 
U ons geeft!’ zeggen ze. 
 
 
B: 
In een huis in Jeruzalem zitten (teken de discipelen) de discipelen, de vrienden van Jezus.  
Ze hebben de deuren en ramen goed dicht gedaan. Ze zijn bang voor de soldaten.  
Een tijd geleden hebben de soldaten Jezus aan het kruis gehangen. Wat was dat verdrietig.  
Hij is toen gestorven, maar er is ook iets wonderlijks gebeurd! Jezus is weer opgestaan uit de 
dood. Wat waren ze blij toen ze Hem weer zagen. 
10 dagen geleden hebben ze gezien hoe Jezus terugging naar de hemel. Hij ging zomaar 
omhoog in de lucht. Steeds hoger, tot ze Hem niet meer konden zien. Jezus is nu bij zijn 
Vader in de hemel en de vrienden zijn bij elkaar hier in Jeruzalem. Jezus had gezegd dat ze in 
Jeruzalem moeten wachten op de Heilig Geest. ‘Als Hij komt’, had Jezus gezegd, ‘is het net 
of Ik er weer ben.’ 
Plotseling horen ze iets…. (maak geluid van de wind), ze horen de(maak het woord ‘wind’ af) 
wind. Ze kijken naar buiten. De blaadjes en takken aan de bomen hangen stil, wat is dat nu? 
Ze horen wel wind, maar zien er niets van. 
Dan opeens, wat is dat, daar boven op hun hoofd? Het lijkt wel (maak het woord ‘vuur’ af) 
vuur. Het lijken wel kleine (teken de vlammetjes) vlammetjes op hun hoofden. Maar het is niet 
warm, het is geen echt vuur. 
En de vrienden, ze voelen zich ook anders. Heel blij, helemaal niet meer bang. Ze voelen de 
kracht van God. 
Nu weten ze wat er is gebeurd. De Heilige Geest is gekomen. De Geest van God is in hun 
gekomen. Wat zijn ze blij. 
Ze gaan naar buiten. En vertellen zomaar over de Here Jezus. Ze zijn niet bang meer! 
 
C: 
Bij het huis zijn een heleboel (teken de mensen) mensen gekomen. Ze hebben de wind bij het 
huis gehoord. Nieuwsgierig zijn ze dichterbij gekomen. Wat is dat nu? Dat geluid van de 
wind, maar er waait helemaal niets weg! En wat vertellen die mannen? De mensen kunnen het 
allemaal in hun eigen taal (maak het woord ‘verstaan’ af) verstaan. De mensen uit Egypte, uit 
Libië, uit Italië, ze kunnen het allemaal begrijpen, en toch praten ze een andere taal! Hoe kan 
dat nu? 
(teken Petrus) Petrus, één van Jezus vrienden stapt naar voren.  
‘Mensen, luister allemaal’, zegt Petrus. ‘Ik zal jullie vertellen wat er is gebeurd. Vandaag is de 
Heilige Geest gekomen, de Geest van God. Al lang geleden had God beloofd dat dit een keer 
zou gebeuren. Nou, vandaag is dat gebeurd.  
 
D: 
(teken de mensen) De mensen komen dichterbij staan. 
(teken Petrus) Petrus vertelt verder. ‘Ik vertel jullie over (maak het woord ‘Jezus’ af) Jezus. 
Jullie hebben zelf gezien dat Hij wonderen heeft gedaan. Blinden konden weer zien, doven 
konden weer horen, zelfs dode mensen heeft Hij weer levend gemaakt. Maar Hij is gevangen 
genomen en ( teken het kruis) aan het kruis gestorven. Maar Hij is ook weer opgestaan uit het 
(teken het graf) graf. Hij leeft weer en Hij is (teken de pijl) teruggegaan naar zijn Vader in de 
hemel.  
Nu heeft Hij zijn Heilige Geest gestuurd. Hij laat ons niet alleen. Hij maakt ons blij en geeft 
ons kracht. Iedereen moet weten dat Jezus de Zoon van God is. (teken de tekstballon) 



Jezus wil al je verkeerde dingen vergeven zodat je weer bij God kunt horen.’ 
‘Wat moeten we doen?’ vragen de mensen aan Petrus. 
‘Geloof in de Here Jezus en laat je dopen. Al je verkeerde dingen wil Hij vergeven. Dan komt 
de Heilige Geest ook in jou wonen. En wordt je net zo blij als ons.’ 
Wel (maak het getal ‘3000’ af) 3000 mensen willen bij Jezus horen. Ze geloven dat Hij de 
Zoon van God is. dat Hij al hun verkeerde dingen wil vergeven. Dat ze weer bij God kunnen 
horen. Wat zijn ze blij! 
Wat een heerlijk feest is dit, wat een heerlijk Pinksterfeest, want de (maak het woord ‘Heilige 
Geest’ af) Heilige Geest is gekomen. 
 
Afsluiting: 
Zing het lied ‘Vlammetjes’ (opwekking voor kinderen nr. 57) 
Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
Een heleboel vlammetjes bij elkaar. 
Zeg weet je het al, 
vandaag is het feest: 
voor jou en voor mij  
kwam de Heilige Geest. 
 
Een vlammetje hier, 
een vlammetje daar. 
We doen onze vlammetjes bij elkaar. 
Dan is het een vuur, 
dan is het een feest: 
wij danken de Heer 
voor de Heilige Geest. 
 
Laat nog plaatjes van dit verhaal zien uit een kinderbijbel 
Dank samen met de kinderen voor de Heilige Geest die ons blij wilt maken. 
Jezus is altijd dicht bij ons. 
 
 


