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Groeien en bloeien door de Heilige Geest 

-gezinsmoment na Pinksteren (8-16 jaar)- 
 

De Heilige Geest werkt niet alleen in het rijk van de natuur (Psalm 104), 
maar ook in het rijk van de genade.  

De kerk na Pinksteren groeit en bloeit!  

Dit werk doet de Heilige Geest nog steeds. 
Daarom wordt Hij ook met dauw vergeleken. 

Hij zorgt dat geloof groeit en leven bloeit. 
 

Binnenkomer 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
1. Ga op bezoek in een pluktuin of een andere bezienswaardige tuin. Let op wat er groeit en 
bloeit. 
2. Ga dauwtrappen. Ervaar wat dauw is en kijk wat dauw doet. 
3. Ga met elkaar naar buiten en pluk een veldboeket. Kijk naar de verschillende vormen en 
kleuren van de bloemen. 
 

Bespreken 
Bij variant 1 en 3: 
- De Bijbel vergelijkt je leven met een bloem. Wat voor bloem zou jij willen zijn? Hoe kun je 
op zo’n bloem lijken? 
- De Bijbel leert ons dat er twee mogelijkheden zijn: je bent door de zonde een doorn en 
distel of je bent door genade een bloem. 
- Wie kan je van een doorn een bloem maken? (De Heilige Geest) 
- Hoe doet Hij dat? (Hij laat een plant van geloof groeien en je leven bloeien) 
 
Bij variant 2: 
- Wat is dauw? Wat doet dauw? 
- De Bijbel vergelijkt de Heilige Geest bij dauw. Wat zou dat betekenen? 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Hoséa 14:2-3 en 5-8 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 
1. Wat moet Israël doen (vers 2a)? Waarom (vers 2b)?  
2. Wat betekent dit voor ons?  
3. Welk gebed leert Hoséa de Israëlieten en ons (vers 3b)? Wie alleen kan het goede geven? 
4. Hoe hoor je in vers 5 dat de HEERE dit zal doen?  
5. Wat doet dauw? Wat betekent het dat God door Zijn Geest voor Israël zal zijn als dauw 
(vers 6-8)? Wat doet de Heilige Geest in het hart van de gelovigen? 
6. Israël toen en de kerk nu kan alleen bloeien door de Heilige Geest. Hoe hoor je dat in deze 
verzen. 
7. Denk eens aan de eerste christengemeente na Pinksteren. Welke mooie bloemen zie je in 
de levens van deze mensen? 
8. Waarom is het tot eer van God als de gelovigen bloeien?  
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Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om rond dit thema concreet bezig te zijn: 
 
1. Geef elk kind een papieren zakdoekje en laat het daar met stift een bloem op tekenen en 
deze versieren. Knip de bloem vervolgens uit en maak de zakdoeklaagjes aan de buitenrand 
los van elkaar. Prik een lange satéprikker door het midden en maak met plakband de bloem 
aan het uiteinde van de satéprikker vast. Zet alle bloemen in een vaasje. 
 
2. Je kunt ook op andere manieren bloemen maken. Google geeft heel veel tips (van 
chenille, van een eierdoosje, van kralen en ijzerdraad, van crêpepapier aan een takje en 
dergelijke). Kijk bijvoorbeeld op www.papierenbloemen.nl . HEMA heeft op dit moment een 
papieren bloemen knutselset en een vilten bloemen knutselset. 
 
3. Je kunt verschillende bloemen drogen en daar later een bloemenschilderij van maken. 
 
4. Je vindt een kleurplaat bij Jesaja 35 vers 1b: ‘De wildernis zal bloeien als een roos’ en bij 
Psalm 72 vers 7a: ‘In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien’. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja351b-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm727a-kleuren/ 
 
5. Je kunt met elkaar het lied ‘Bloeien als een roos’ zingen. Uit couplet 3: ‘Dan zal er water 
komen, ontspringen: een fontein! Een beek zal overstromen, een tuin wordt de woestijn!’ 
 
 

Besluiten 
Ga na of de kinderen goed begrepen hebben dat je alleen kunt bloeien als de Heilige Geest 
in je hart werkt. Als de kinderen bij ‘Bespreken’ hebben aangegeven welke bloem ze zouden 
willen zijn en waarom, wijs ze dan op de Heilige Geest. Hij doet de doornen en distelen van 
de zonde weg uit je leven en geeft bloemen die er prachtig uitzien en heerlijk ruiken.  
 
 
 

Uitgebreider met kinderen stil staan bij dit thema?  
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder ‘Geloof en bekering’ drie gezinsmomenten 
over het werk van de Heilige Geest in het hart: 1. Het zaad van het Woord - 2. De 
plant van het geloof - 3. De vrucht van de Geest 
Ook vind je een Bijbelrooster om een week lang bij ‘groeien en bloeien’ als werk van 
de Geest stil te staan: www.bijbelsopvoeden.nl/product/werk-heilige-geest-groeien-
en-bloeien/ 
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