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Het vuur van de Heilige Geest 
-gezinsmoment voor Pinksteren (3-13 jaar)- 

 

 
Toen de Heilige Geest op aarde kwam,  

zagen de mensen tongen van vuur.  
Waarom wordt het beeld van vuur gebruikt 

voor het werk van de Heilige Geest? 
 
 

Binnenkomer 
Neem een schaal van aardenwerk (vuurvast!). Ga met elkaar naar buiten. Maak van 
lange lucifers een ‘vuurstapeltje’ (zie foto 1). Laat de kinderen op veilige afstand 
zitten als je het vuur gaat aansteken, maar ook weer niet te ver weg anders voelen 
ze de warmte niet. Steek met een ontsteker het vuur aan (zie foto 2). Laat de 
kinderen goed kijken (zie foto 3). Ga als het vuur uit is naar binnen. Neem je schaal 
mee. 
 

     
 
 

Bespreken 
Ga binnen met de kinderen rond de tafel zitten. Zet de vuurschaal op tafel. Drink 
gezellig iets met elkaar en bespreek het vuur. 
Wat doet vuur? 

- Vuur maakt het licht (verlicht) 
- Vuur maakt het warm (verwarmt) 
- Vuur maakt de luciferstokjes stuk (verbrandt) 

 
 

Bijbel erbij 
Pak de Bijbels erbij. Lees Handelingen 2:1-8.  
Bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
1. Over welk feest gaat het in dit gedeelte (vers 1)? 
2. Wie komt er op dit feest (vers 4)? 
3. Hoe horen de mensen dat Hij komt (vers 2)? 
4. Hoe zien de mensen dat Hij komt (vers 3 
5. Wat gebeurt er bij de discipelen (vers 8)? (Met eerbied gesproken: zij staan in vuur 
en vlam voor de Heere en Zijn dienst – het maakt hun harten warm en hun tongen 
los  – ze spreken over Wie de Heere is en wat Hij doet – vuur / de Heilige Geest 
verwarmt) 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl, 2019 
 
 

6. Wat gebeurt er in het hart van de mensen die de discipelen horen spreken (vers 
37)? (Ze zien welke zonden ze gedaan hebben: de Heere Jezus gekruisigd – vuur / 
de Heilige Geest verlicht).  
7. Wat gebeurt er in het leven van deze mensen (vers 41-42)? (Hun leven verandert. 
De Heilige Geest maakt de zonde stuk en geeft een nieuw leven / geeft bekering. 
Vuur / de Heilige Geest verbrandt de zonde) 
 
 

Bezig 
Jongere kinderen: Laat ze de kleurplaat van Pinksterfeest kleuren (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl bij ‘Pinksterfeest’ of zelf een tekening erbij maken. 
Oudere kinderen: Laat ze de Bijbelse kijktafel van Handelingen 2:3a en 4a maken 
(zie www.bijbelsopvoeden.nl bij ‘Pinksterfeest’) of zelf een bijpassende kijktafel 
bedenken. 
 

 
   
 
 

Besluiten 
- Vat de les van dit gezinsmoment samen: vuur verwarmt - vuur verlicht - vuur 
verbrandt. 

1. Wat gebeurt er als de Heilige Geest je verlicht? (Dan ga je je zonden zien) 
2. Wat gebeurt er als de Heilige Geest je verwarmt? (Dan word je hart warm 

voor de Heere en Zijn dienst en raakt je tong los en ga je over Hem 
vertellen aan anderen) 

3. Wat gebeurt er als de Heilige Geest je verbrandt? (Dan gaan de zonden 
weg uit je leven. Die komen elke keer weer terug en daarom is dat 
verbranden door de Heilige Geest steeds weer nodig) 

- Bid om de komst van de Heilige Geest in de harten van de gezinsleden: voor het 
eerst en steeds weer! 
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