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

-ook los van de serie te gebruiken in de periode rond het Pinksterfeest- 

-met vragen voor peuter, schoolkind, tiener- 
 
Dag 1: De Heilige Geest 
Lees Mattheus 3:13-17  

Peuter: Wie komt er naar Johannes toe? Wat wil Hij van Johannes? 
Schoolkind: Wat zegt het over de Heere Jezus dat Hij door een zondig mens gedoopt wil 
worden? Wat gebeurt er als Hij gedoopt wordt? Hoeveel Personen zijn er in God? Hoe hoor 
je dat in deze verzen?  
Tieners: Dit Bijbelgedeelte is een overtuigend bewijs van de Drie-eenheid van God. Waar of 

niet waar?  
 
Dag 2: De Heilige Geest komt 

Lees Handelingen 2:1-4  
Peuter: Wie zijn er bij elkaar in een huis in Jeruzalem? Wat gebeurt daar? 
Schoolkind: Wat betekent Pinksterfeest (kanttekening 1)? Wat wordt er bij de discipelen 
gezien (vers 3)? Waar wijzen ‘de verdeelde tongen’ op (kanttekening 9)? Waar wijst ‘als van 

vuur’ op (kanttekening 10)? Wat doet de Heilige Geest dus? Doet Hij dat nog? 
Tiener: Leg eens uit waarom het beeld van vuur gebruikt wordt voor de Heilige Geest! 
  
Dag 3: De Heilige Geest werkt 
Lees Handelingen 2:5-13  
Peuter: Kunnen de mensen verstaan wat de discipelen zeggen? Hoe komt dat? 
Schoolkind: Waar komen de mensen vandaan die in Jeruzalem zijn? Waarom zijn ze verbaasd 
dat zij de discipelen in hun eigen taal hoorden (vers 7)? Waarover spreken ze (vers 11)? 
Welke uitwerking heeft dit spreken (vers 12-13)? Wat kun je hiervan leren?  
Tiener: Welke belofte uit het Oude Testament gaat hier in vervulling (zie bijv. Jesaja 43:5-6)? 
Wat zegt je dat over Wie God is?  
 

Dag 4: De Heilige Geest opent 
Lees Handelingen 2:14-21 en vers 32-33 
Peuter: Welke discipel gaat er spreken?  
Schoolkind: Kun je in eigen woorden vertellen wat Petrus zegt? Uit welk Bijbelboek komt de 
profetie (vers 16)? Wat vertelt Petrus over de Heere Jezus (vers 32-33)? Wat betekent dit 
persoonlijk voor jou (vers 21)?  
Tiener: Hoe kun je tegen de Heilige Geest zondigen?  
 
Dag 5: De Heilige Geest geeft 
Lees Handelingen 2:37-41 
Peuter: Wat gebeurt er door de preek van Petrus (vers 37)? 
Overige: Wat doet de Heilige Geest dus in het hart? Wat kun je leren van de volgende 
woorden: zij hoorden, zij werden verslagen, zij gingen vragen? Gaat het bij jou ook zo na een 
preek? Welk antwoord krijgen deze mensen (vers 38)?  
Tiener: Leg aan de hand van deze verzen eens uit wat bekering is! 
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Dag 6: De Heilige Geest bevrijdt 
Lees Romeinen 8:1-6 
Peuter: Het gaat in deze verzen niet alleen over de Heere Jezus. Over welke Persoon in 
God nog meer? 
Schoolkind: Wat betekent: naar het vlees wandelen (vers 1)? (Zondigen) Wat betekent: 
naar de Geest wandelen? (Doen wat God wil) Waar bevrijdt de Heilige Geest van (vers 

2)? Wat houd je dan over (vers 6b)? (Leven in God en vrede met God). Zou jij zo willen 
leven? Wat is daarvoor nodig? 
Tiener: Bij geloof hoort gehoorzaamheid (vers 5). Gelovigen leven zoals God wil en als 
je niet leeft zoals God wil ben je geen gelovige. Eens of oneens?  
 
Dag 7: De Heilige Geest maakt levend 
Lees Romeinen 8:11-14 
Peuter: Wie woont er in het hart van bekeerde mensen (vers 11)? 
Schoolkind: Hoe hoor je de drie Personen in God in vers 11? Waar eindigt een leven in 
de zonde (vers 13a)? Wat doet iemand in wie de Geest van God woont met de zonde 
(vers 13b)? Wie bepaalt het leven van Gods kinderen (vers 14)? 
Tiener: Als de Heilige Geest in je hart woont, vecht je tegen de zonde. Waar of niet 
waar? 
 
Dag 8: De Heilige Geest getuigt 
Lees Romeinen 8:14-19 
Peuter: Hoe mogen Gods kinderen God noemen (vers 15)? 
Schoolkind: Wat betekent: door de Geest van God geleid worden (vers 14)? Waarom 
wordt de Heilige Geest de Geest van aanneming tot kinderen genoemd (vers 15)? 
Kinderen wonen bij hun vader in huis. Hoe hoor je in de laatste verzen dat Gods 
kinderen ernaar verlangen om bij hun Vader in Huis te komen? Waar is dat? 
Tiener: Als Gods kinderen niet naar de wederkomst verlangen, is er iets niet goed in 
hun leven. Eens of oneens? 
 

Dag 9: De Heilige Geest bidt 
Lees Romeinen 8:26-28 en 31-34 
Peuter: Wie leert je bidden (vers 26)? 
Schoolkind: Welk werk van de Heilige Geest noemt vers 26? Waarom is dat een troost 
voor Gods kinderen? Over welke troost spreekt vers 28? En vers 31? Wie bidt er nog 
meer voor de gelovigen (vers 34)? Waarom zijn Gods kinderen de gelukkigste mensen? 
Tiener: Ik hoor in deze verzen hoe gelukkig Gods kinderen zijn. In het dagelijkse leven 
vergeet ik dat steeds en lijken andere dingen mij gelukkig te maken. Waar of niet 
waar? Wat kun je hier tegen doen? 
 
Dag 10: De Heilige Geest deelt uit 
Lees 1 Korinthe 12:1-11 
Peuter: In de kerk zijn dominees, ouderlingen, diakenen… Wie zorgt daarvoor (vers 
11)? 
Schoolkind: Wat zijn gaven van de Geest? (gaven-geven: wat de Geest geeft) Wat geeft 
Hij bijvoorbeeld aan mensen (vers 8-10)? Kun je dus trots of hoogmoedig zijn als je ziet 
dat je dingen goed kunt?  
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Tiener: De Heilige Geest deelde in de tijd van het Nieuwe Testament andere gaven uit 
dan in onze tijd. Eens of oneens? Waarom? 
 
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de www.bijbelsopvoeden.nl 

verschillende teksten en psalmen in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit onderwijs vind je op de website ook een bestand 

met tips en ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) rond dit 

thema. Zo kun je bij elke dag uit het Bijbelrooster een vlam inkleuren (of beplakken 
met wat je wilt) en opplakken. 

 
Tip: 

- Heb je alleen jonge kinderen? Dan kun je overwegen om in week 2 het 

Bijbelrooster van week 1 te herhalen. Het Bijbelrooster van week 2 is iets 
moeilijker dan het Bijbelrooster van week 1. Aan de andere kant: wat ze ervan 

oppakken, pakken ze ervan op… 


