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De Heilige Geest 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 20 

 

 
 

Ik geloof in de Heilige Geest. 
Wat geloof je van de Heilige Geest? 

Zondag 20 legt het uit. 
 

 
Binnenkomer 

Kies een beeld voor de Heilige Geest dat je naar aanleiding van deze Zondag uit de 
Catechismus met de kinderen wilt bespreken. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest 
met wind, vuur en water.  
- Gebruik je het beeld van wind, laat dan een veertje zien waar je tegen blaast. Het 
beeld van de Heilige Geest als wind vind je hier uitgewerkt: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-pinksterfeest-wind-3-13-jaar/ 
- Gebruik je het beeld van vuur, steek dan een lucifer aan die je op een schaaltje laat 
verbranden. Het beeld van de Heilige Geest als vuur vind je hier uitgewerkt: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-pinksterfeest-vuur-3-13-jaar/ 
- Gebruik je het beeld van water, neem dan een gieter en een potje droge aarde mee 
en laat zien wat water doet. Het beeld van de Heilige Geest als water vind je hier 
uitgewerkt: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-pinksterfeest-
water-4-16-jaar/ 
 

Bespreken 
1. Wat doet wind/vuur/water (afhankelijk van het beeld dat je gebruikte)? 
2. De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest met wind/vuur/water. Wat leert ons dat over 
de Heilige Geest?  
3. Stel dat aan jou gevraagd werd ‘Wat geloof je van de Heilige Geest?’ wat zou je 
dan zeggen? (Schrijf een aantal antwoorden op het bord (school) of op een blaadje 
(thuis). Vergelijk dit straks met Antwoord 20 uit de HC) 
 
In de Catechismus wordt deze vraag ook gesteld. We gaan eens naar dat antwoord 
luisteren. 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit met behulp 
van de volgende vragen.  
1. Wat is de Heilige Geest (Antwoord 20 – eerstelijk)? (God) 
2. Wat weet de antwoordgever (Antwoord 20 – ten andere)? (Dat de Heilige Geest in 
z’n hart is komen wonen) 
3. Wat doet Hij daar? (Mij vastmaken aan de Heere Jezus zodat alles wat Hij gedaan 
heeft voor mij is, mij troosten (dat is ook: helpen, de weg wijzen, onderwijs geven, 
leren bidden en dergelijke) en voor altijd bij mij blijven) 
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Bezig 

Jonge kinderen: Geef ze een kleurplaat over het Pinksterfeest om in te kleuren. 
Bijvoorbeeld: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-pinksterfeest-3-10-
jaar/ 
 
Oudere kinderen: Geef ze het werkblad ‘de Heilige Geest in het hart’ en een Bijbel. 
Laat ze zelf het hart inkleuren en de opdracht maken.  
  
 

               
 
 

Besluiten 
Benadruk aan het einde van dit gezinsmoment / deze objectles dat er twee soorten 
mensen zijn: mensen met de Heilige Geest in het hart en mensen zonder de Heilige 
Geest in het hart. Hoe kun je weten of Hij in je hart woont? Aan het werk dat Hij doet. 
Zing tot besluit Psalm 119 vers 3 en eindig met het gebed om het werk van de 
Heilige Geest in het hart. 
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