
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

De apostelen zijn weer samen en er gebeurt 

iets bijzonders: ze komen in vuur-en-vlam te 

staan! De deuren gaan wijd open en ze treden 

naar buiten. De angst en verlamming voorbij 

voelen de apostelen dat zíȷ ́nu echt aan de 
beurt zijn. Ze spreken de mensen toe die zijn 

komen kijken wat al dat gedruis te betekenen 

heeft en vertellen hen over Jezus. Zo maken 

ze een begin om de blijde boodschap te 
verspreiden. De eerste mensen sluiten zich bij 

hen aan en laten zich dopen. De eerste 
Christelijke kerk wordt zo geboren.... en    
2000 jaar later zijn er nog steeds heel veel 
christenen die zich inzetten om anderen de 
blijde boodschap te vertellen.  

Dominee Kos 

preekte vanmorgen 

over Pinksteren. Dit 

kun je lezen in 

Handelingen 2: 1-21. 

  

 

Heidelbergse Catechismus 
In de Heidelbergse Catechismus gaat het in zondag 20 speciaal 
over de Heilige Geest. In vraag en antwoord 53 lees je dat Hij 
samen met de Vader en Zoon werkelijk en eeuwig God is. Hij is 
ook aan mij gegeven, belijdt de gelovige. Hij geeft geloof in 
Christus, Hij troost in verdriet en blijft eeuwig bij mij. 
In zondag 25 wordt meer gezegd over het werk van de Heilige 
Geest. In vraag en antwoord 65 lees je dat het geloof bij de 
Heilige Geest vandaan komt. Hij werkt het door de 
verkondiging van het Woord en maakt het geloof sterker door 
het gebruik van de sacramenten (Doop en Avondmaal). Als je 
goed oplet, lees je in het derde deel van de Catechismus (vanaf 
zondag 32: over de dankbaarheid voor de verlossing die God 
geeft) nóg meer over het werk van de Heilige Geest. Hij maakt 
het leven van de gelovige nieuw. In verschillende antwoorden 
wordt Zijn werk genoemd. 
 

Vragen 
1. Wat gebeurde er met Pinksteren? 2. Sommige mensen begonnen te spotten. a. Wat zeggen ze? 

b. Wat is het antwoord van Petrus? 3. In de preek werd gezegd dat ieder christen profeet is. 
a. Wat doet een christen dan? 
b. Hoe kan een christen dat doen?  4. Petrus sprak over de oordeelsdag, maar ook over behoud. Wie zullen er zalig worden?   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Heilige Geest geeft je _______________ en _______________ 
 

Kijk ook eens op: https://abcvoorkinderen.nl/heiligegeest  Daar vind je mooie 
Pinksterliederen en een knutselverwerking. 
 
Zaadjes verspreiden 
Tijdens een wandeling of bij het uitlaten van de hond zie je vast paardenbloemen. Als 
ze uitgebloeid zijn vormen de zaadjes een soort pluisjeswolk. Als je ertegenaan blaast 
verspreiden de pluisjes zich. In de natuur zorgt de wind daarvoor. Zo verspreiden de 
zaadjes zich en kunnen er op nieuwe plaatsen paardenbloemen gaan groeien. 
Wil jij anderen vertellen over God? Als je er verschillende andere mensen over vertelt, 
dan bestaat de kans dat één van die personen het ook weer aan andere mensen gaat 
vertellen. Net zoals het zaadje: het zaadje vindt vruchtbare grond en zo verspreiden 
niet alleen paardenbloemen zich, maar ook het evangelie! 

 


