
God schenkt 
zijn Geest
DOEL:  Ontdek dat Gods 
Geest liefde is. 



Wie is er lief voor jou? Hoe merk 
je dat, waaraan zie je het?

• Waarom is liefde belangrijk? 

• Wanneer ben jij lief voor iemand? 
Waarom? 

• Wat doe je als je iets liefs wil doen? 



God schenkt zijn Geest
Nog steeds is het voor de vrienden van Jezus moeilijk te begrijpen:

Jezus is opgestaan. 
Maar hij kan niet meer 
zoals vroeger met hen 
samen optrekken. Soms 
weten zij niet waar ze 
hem kunnen vinden. En 
dan weer horen ze zijn 
stem, van dichtbij, 
helder en duidelijk. 



Veertig dagen na Pasen verschijnt hij op een berg. 

Jezus heeft iets 
belangrijks te vertellen: 
‘Wees niet bang. Er 
komen dagen dat wij ons 
door Gods Geest 
verbonden zullen 
voelen. Blijf in 
Jeruzalem. Vertrouw op 
dat wat God jullie zal 
geven. En vertel het dan 
aan de mensen.’ 



Terwijl hij zo praat, wordt Jezus door een wolk opgenomen. 

Zijn vrienden weten niet 
wat ze zien. Ze staren 
naar de hemel. Waar hij 
net nog stond, zien ze 
twee boden in lichtende 
kleren. 



‘Wat kijken jullie naar de hemel?’, vragen zij.

‘Jezus blijft met jullie 
verbonden. Jullie zullen 
het gauw voelen.’ 

Die woorden geven 
troost. De leerlingen 
danken God en dalen 
van de berg af  terug 
naar Jeruzalem.



Tien dagen later zijn de vrienden van Jezus weer bij elkaar. 

Zoals elk jaar rond deze tijd 
vieren ze het Pinksterfeest. 
Van heinde en ver komen 
mensen naar Jeruzalem om 
samen feest te vieren, te 
eten en te drinken. Ze 
danken God voor de lange 
weg die Hij met hen 
gegaan is en zijn blij. Elk 
jaar. Maar dit jaar gebeurt 
er iets bijzonders. 



Door al die mensen is er drukte in de straten van Jeruzalem.

Maar … wat hoor je nu? 
Een luide wind? Storm? 
De mensen staan stil. 
Verbaasd kijken ze naar 
de hemel. Ze luisteren. 
Het geluid komt uit een 
huis. Daar zijn de 
vrienden van Jezus bij 
elkaar. Zoals zo vaak 
praten vrouwen en 
mannen daar over hem. 



Maar nu zingen en juichen ze luid, het schalt door de 
straten. Over hun hoofden lichten vlammen. 

De mensen op straat 
geloven hun oren niet. Wat 
de vrienden daar zingen, 
jubelen en bidden klinkt 
hen in verschillende talen 
tegemoet. Iedereen begrijpt 
het in zijn eigen taal. Of lijkt 
het maar zo? Is het niet 
toch alleen maar gebrabbel 
en gelal alsof de vrienden 
dronken zijn?  



En dan gaat de deur open. Opgewonden en bezield komen 
de vrienden van Jezus naar buiten. 

‘Luister,’ roept een van 
hen. Het is Petrus. ‘Loop 
niet weg. Wees niet 
bang! Wij zijn niet 
dronken. Wij zijn 
vervuld van een grote 
vreugde en blijdschap. 
Want God schonk ons 
zijn Geest.’ 



Petrus kijkt met stralende ogen rond. De mensen worden 
stil. 

Ze willen horen wat 
Petrus vertelt. ‘Nu 
weten wij dat Jezus 
leeft,’ jubelt hij. 
‘Herinneren jullie zich 
de liefde die Jezus ons 
allen liet zien?’ Wij 
waren bang dat die 
liefde samen met hem 
gestorven was. 



Maar nu voelen wij diep in ons hart: Jezus is nog steeds in 
ons midden.

God heeft hem in het 
leven geroepen. Door 
zijn Geest voelen wij 
ons met Jezus opnieuw 
verbonden. Zijn liefde 
kan in alle mensen 
leven.



Dat zijn grote woorden die Petrus daar verkondigt. 

Dat zijn dingen die de 
mensen nooit eerder 
gehoord hebben. 

God schenkt zijn Geest? 
Jezus liefde kan in alle 
mensen leven? 

Wie zal dat begrijpen? 



De mensen weten niet wat ze moeten zeggen. 

Maar dan vraagt er 
iemand: ‘Wat kunnen wij 
doen om ook vervuld te 
worden van Gods Geest 
en Liefde? Vriendelijk 
knikt Petrus. De mensen 
begrijpen wat hij 
bedoelt.



Hij zegt: ‘Bid tot God. Vertel hem alles wat je voelt. Laat je 
dopen in de naam van Jezus.’ 

En zo gebeurt het: Nog 
dezelfde dag laten 
drieduizend mensen 
zich dopen. 

‘Zijn we nu een grote 
familie?’, wil een jonge 
vrouw weten. Petrus 
glimlacht: ‘Ja, zo kun je 
het noemen.’ 



De vriendinnen en vrienden van Jezus voelen zich met 
elkaar verbonden als één grote familie. 

Ze komen bij elkaar om 
samen te praten, te 
bidden, te zingen en te 
eten. Misschien zijn ze 
het niet overal ééns met 
elkaar, maar ze 
vertrouwen Hem die 
hun hoop geeft in 
moeilijke tijden: Jezus 
Christus. 



Wat gebeurde er op de berg? 

Welke opdracht kregen 
de leerlingen van 
Jezus? 



Wat zie je boven de hoofden van de vrienden? 

• Wat gebeurt er op 
deze Pinksterdag? 

• Waar is Gods Geest 
nu, in deze tijd? 



Wat bezielt deze mensen? 

• Johann Sebastian Bach

• J.K. Rowling

• Vincent van Gogh

Bedenk zelf mensen die 
geïnspireerd zijn. 

Maak een tekening over 
wat jou bezielt. 



Hemelvaart en Pinksteren 

Jonge kind (3 tot 8 jaar)
Verhalen uit de Schatkist - Het 
Pinksterfeest
https://www.youtube.com/watch?v=ClNWYE1UzXA

Oudere kind (8 tot 12 jaar)
Animatie: Hemelvaart en 
Pinksteren uitgelegd in 1,21 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8

Jouw geliefde Clipphanger:

Hemelvaart https://schooltv.nl/video/clipphanger-

wat-is-hemelvaart/#q=clipphanger%20Hemelvaart

Pinksteren https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-

is-pinksteren/#q=clipphanger%20Pinksteren

https://www.youtube.com/watch?v=ClNWYE1UzXA
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-hemelvaart/#q=clipphanger%20Hemelvaart
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-pinksteren/#q=clipphanger%20Pinksteren

