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De (uitstorting van de) Heilige Geest 
Serie: Van Paasfeest naar Pinksterfeest – deel 4 

(ook los van de serie te gebruiken,  
bijvoorbeeld in de periode van Hemelvaartsdag naar Pinksterfeest) 

 

 

Bijbel 
Mattheus 3, Handelingen 2 
Zie het Bijbelrooster ‘De (uitstorting van de) Heilige Geest’:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/pasen-pinksteren-4-de-uitstorting-van-de-heilige-
geest/ 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Jezus’ hemelvaart en aansluitend 
Pinksteren vind je in ‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, 
ISBN:  9789033120862 
In deel 2 en 3 vind je ook de geschiedenis van Zijn  
opstanding en verschijningen. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  
Bijvoorbeeld:  

- Het kind kan vertellen dat het Pinksteren 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus is en 
50 dagen na Pasen.  

- Het kind kan vertellen waaraan gedacht wordt met Pinksteren 
- Het kind kan vertellen dat er drie Personen zijn in één God en kan vertellen Welke 

Personen dat zijn.   

- Het kind kan vertellen wat het werk is van de Heilige Geest. 

 

Bijbeltekst 
De volgende Bijbelteksten zijn passend om in deze weken aan te leren. Maak zelf een keuze. 

De link leidt naar leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren: 
- Handelingen 2 vers 3: ‘En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat 

op een iegelijk van hen.’ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen23-leren/ 
- Handelingen 2 vers 4a:  ‘En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.’ 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen24a-leren/ 

 

 

De geschiedenis van Pinksteren kun je 
ook vinden in Bijbelleesboekje deel 9 NT 
van Ditteke den Haan.  
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Psalmvers 
Rond Pinksteren zijn er verschillende Psalmen die je kunt zingen. Je kunt hierbij denken aan: 
Psalm 22:6, Psalm 25:6, Psalm 43:3, Psalm 87:3 en 4, Psalm 119:3 en De avondzang:7 
Psalmkaarten met uitleg (ook in kleurkaarten) kun je vinden via: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/ 

 

Bijbellied 
Er zijn verschillende Bijbelliederen die je rond Pinksteren kunt zingen. Je kunt hierbij denken 

aan: 
 
1. Een lied voor Pinksteren 
Gods adem die van boven kwam, zet hart en ziel in vuur en vlam en opent ons de oren dat 
wij Zijn tongval horen.  
De tekst van vier regels is van W. Barnard en de muziek van Wim ter Burg. Je kunt de 4 
coupletten vinden in deel 2 van de bundel Alles wordt nieuw 
 
2. Tekenen van vuur en wind 
Tekenen van vuur en wind tonen dat het feest begint, zeggen dat het Pinks’tren wordt, dat 
de Geest wordt uitgestort. 
T.J. van Driel is de componist van dit lied van vier regels dat geschreven is door H. van ’t 
Veld. Je kunt het vinden in: Ook uit de mond der kinderen deel 2. Het lied heeft 5 coupletten. 
Dit lied staat ook in het boekje Bijbelse liederen voor jonge kinderen. 
 
3. O dag zeer groot van heerlijkheid 
O dag zeer groot van heerlijkheid 
Van Goddelijke majesteit;  
Dit lied met zes regels is geschreven door Willem Sluiter en geharmoniseerd door E. 
Kooijmans. Je kunt het vinden in de bundel Uit Sions zalen. Het is onder andere te zingen op 
de wijs van Psalm 24. 
 
4. Gebed om de Geest 
O, Heil’ge Geest! Daal neer op mij. Kracht uit de hoogten, sta mij bij; 
Geleid mij in een effen land; verwarm mij met Uw heil’ge brand. 
Dit lied van vier regels kun je vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’ en is geschreven door Willem Sluiter 
en bewerkt door Alan Gray. Het lied heeft 5 coupletten. 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=257  
 
5. Het lied van de Pinkstervruchten 
Op ’t Pinksterfeest komt groot en klein met blijdschap naar het tempelplein 
Dit lied van zes regels kun je vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’. De tekst en melodie zijn van Ed 
Kooijmans en is bewerkt door Arie Kortleven. Er zijn 5 coupletten.  
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=258  
 

Kijktafel  
- Neem een tafeltje, dienblad of plateau 
- Zet de vaas of het glas die je bij ‘verwerking’ kunt maken erop 
- Zet er omheen wat (led-)waxinelichtjes 
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- Je kunt ook de Bijbeltekst die je aan wilt leren erbij zetten 
- Zet de Bijbelboekjes erbij die betrekking hebben op Pinksteren 
 

    
 

Verwerking 

1. Pinksterglas 
- Print de kleurplaat uit die je hieronder vindt.  
- Deze kleurplaat kun je laten kleuren, krijten of waterverven. Je kunt ervoor kiezen om elke 
dag dat je het Bijbelrooster leest een persoon te kleuren of je kunt het in één keer doen. 
- Knip de plaat uit en plak deze op een doorzichtige bloemvaas, leeg glas of iets dergelijks (je 
kunt de kleurplaat ook van te voren even insmeren met zonnebloemolie zodat het een 
‘doorzichtig’ effect geeft) 
- Knip uit oranje papier vlammetjes (of uit wit papier en deze laten kleuren) en plak deze 
boven de hoofden. Ook hier geldt: je kunt ervoor kiezen om elke dag dat je het Bijbelrooster 
leest een vlammetje te kleuren en op te plakken. 
- Als je ruimte op de vaas/het glas over hebt, kun je ook de te leren Bijbeltekst erbij plakken  

- Doe in het potje een (led-)kaarsje of (led-)waxinelichtje  
 

2. Kleurplaat 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je verschillende kleurplaten voor jongere en oudere 
kinderen met betrekking tot het Pinksterfeest. 
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