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PINKSTEREN

Omdat niet iedereen naar de kerk kan 
komen, maakten we met behulp van 
kinderwoorddienst.nl een kleine vie-
ring die je thuis als gezin kunt houden. 
Dit blijven we doen tot er weer kinder-
woorddiensten mogelijk zijn. Met deze 
mini-viering kun je samen stilstaan bij 
alles wat er gebeurt en hoop vinden in 
de woorden van God. God is dichtbij!

• Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje, 
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

• Vandaag is het Pinksteren. We lezen daarom Han-
delingen 2, 1-11.

DE ADEM VAN GOD

Vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest, waren 
de leerlingen van Jezus samen in een huis. Plotse-
ling werd het huis gevuld met een geluid alsof er 
een hevige wind opstak. Bij ieder verschenen vurige 
vlammen boven hun hoofd. Ze werden vol van de 
heilige Geest en begonnen te praten in verschillen-
de talen.

Op die dag waren er in Jeruzalem mensen uit aller-
lei landen om het Pinksterfeest te vieren:  uit Azië, 
Egypte, Rome, Libië, en ze waren allemaal stomver-
baasd omdat ze de leerlingen uit Galilea hoorden 
praten in hun eigen taal. 

Wat ze hoorden was groot nieuws: 
- Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd, is opgewekt 
uit de dood, Hij leeft! Hij is de levende Heer, en Hij is 
voor altijd bij ons!En dat is nog altijd groot nieuws.

• Praat met elkaar over het verhaal. 

Gods woorden komen op verschillende manieren bij 
ons. Maar niemand heeft rechtstreeks met God een 
gesprek gevoerd, zoals je dat doet met mensen om 
je heen. 

- Heeft God taal nodig om zich verstaanbaar te ma-
ken?
- Heb JIJ taal nodig om met God te praten? 
- Op welke manier(en) kan je met God praten? 
- Op welke manier(en) kan God met jou praten? 
- Kan God alle talen verstaan?

Er zijn meer manieren om iemand te verstaan dan 
alleen met woorden. Tussen God en mensen is dat 
misschien wel logischer dan tussen mensen onder-
ling.

Hoe denken jullie hierover?
Hoe kunnen mensen elkaar dingen duidelijk maken? 
Hoe kan je dingen duidelijk maken zonder een taal 
die jij spreekt en die de ander verstaat?

• Zing mee met Vuur uit de hemel gezongen door 
Elly en Rikkert.
(Link: https://youtu.be/foBjjR4RVkE)

• Bid vervolgens samen:

Goede God,

Ik heb niet altijd woorden, om te zeggen wat ik voel.
Ik kan ook gewoon een beetje stil zijn en dan bedoel 
ik toch een boel.
Soms brand ik een kaarsje en praat ik zonder woor-
den. Soms zing ik juist een melodietje van een vro-
lijk liedje. 

U doet ook het zelfde God, U komt bij ons als wind 
en vuur,als licht in donkere dagen. Ik hoor U dan 
niet praten maar voel U dan dichtbij.

Wij bidden U:
Help ons elkaar te verstaan op verschillende manie-
ren.Een gebaar zegt soms meer dan 1000 woorden.

Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons leer-
de:

onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

• Sluit af door het kaarsje uit te blazen. In je hart 
blijft het branden.

EEN MOOIE VIERING!
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