
Windmolen maken 
 

Nodig: een karton, een houten of plastic stokje, een speld met knop, drie 
kralen en een stukje kneedgum (foto 1) 
 

1. Maak met de speld een gaatje aan de bovenkant van het stokje. 
2. Kies een karton (neem een karton met veelzeggende print (in het 

voorbeeld is een wereldkaart gebruikt; dubbelzijdig gekopieerd op 
fotopapier) of laat de inderen zelf een wit karton kleuren met bijvoorbeeld 
elementen uit de zending) 

3. Knip een vierkant van ongeveer 20 bij 20 centimeter. 
4. Vouw het dubbel en nog een keer dubbel en vervolgens weer open. Je 

ziet nu twee vouwlijnen in deze vorm: + . 
5. Teken vanuit de hoeken deze vorm: x . 
6. Knip elk been van de x voor iets meer dan de helft in (foto 2).  
7. Vouw om en om een punt naar het midden (totaal vier) (foto 3). 
8. Zet ze daar vast met de speld (knop aan de voorkant) 
9. Rijg aan de achterkant twee kralen aan de speld. 
10. Prik de speld door het stokje.  
11. Werk de punt van de speld weg met de kneedgum (als je nog veel ruimte 

hebt, kun je ook eerst nog een kraal toevoegen) (foto 4). 
 

 
De wind van de Geest 

Gouden Gezinsmoment voor het Pinksterfeest 
(3-13 jaar) 

 
Het feit van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest,  

is voor veel jonge kinderen best moeilijk te begrijpen.  
Toch zijn er wel concrete aanknopingspunten  

om kinderen hier meer over te leren.  
De Bijbel vergelijkt het werk van de Heilige Geest bij wind, water en vuur.  

Dit Gouden Gezinsmoment sluit aan bij het beeld van de wind. 
 

Binnenkomer 
Variant 1: Pluk met de kinderen zogenoemde blaasbloemen (de zaadbollen van de 
uitgebloeide paardenbloemen). Blaas er een aantal met elkaar leeg. Kijk waar de 
zaadjes vallen. Praat erover wat daar als het goed is gebeurt: er gaan nieuwe 
bloemen groeien. 
Variant 2: Maak met de kinderen stap voor stap een windmolen. Niet moeilijk, wel 
leuk. Ga naar buiten om te kijken of de windmolens het doen.
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Bijbel erbij 
- Waar denken we aan op het Pinksterfeest? (Aan de uitstorting van de Heilige 
Geest; dat de Heilige Geest uit de hemel naar de aarde is gekomen) 
- Kunnen we de Heilige Geest zien, net zoals je de Heere Jezus kon zien toen Hij op 
aarde was? (Nee, we kunnen de Heilige Geest niet zien. We kunnen wel merken dat 
Hij er is) 
- Lees Handelingen 2:1-4.  

- Waaraan kun je merken dat de Heilige Geest gekomen is? (Aan het geluid 
van de wind en aan de vuurvlammen bij de discipelen) 
- Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met 
wind.  
- Grijp terug naar de binnenkomer.  
Variant 1: zoals de wind de bloemzaadjes van de paardenbloem verspreidt 
zodat er nieuwe bloemen komen, zo zorgt de Heilige Geest dat het Evangelie 
over de aarde verspreid wordt, waardoor ook andere mensen in de Heere 
Jezus gaan geloven.  
Variant 2: zoals de wind je windmolen in beweging zet, zo zet de Heilige Geest 
ook mensen in beweging. Hij zorgt ervoor dat de discipelen over de Heere 



Jezus gaan vertellen. Hij zorgt ervoor dat mensen die naar hen luisteren gaan 
zien wie ze zelf zijn en wie God is.  
- Laten we een paar Bijbelteksten lezen waarin het gaat over de wind van de 
Heilige Geest. 
1. Lees Handelingen 1:8.  

- Wat gaan de discipelen doen als de Heilige Geest in hun hart 
gekomen is (Handelingen 2:4 en verder)? (Ze gaan over de Heere 
Jezus vertellen. Gods Woord gaat na Pinksteren over heel de wereld) 
- Wat heeft dat te maken met de wind? (Denk aan de blaasbloemen. Er 
is wind nodig om de zaadjes weg te blazen zodat er op andere plaatsen 
weer plantjes gaan groeien. Denk aan de windmolen. De wind van de 
Heilige Geest is nodig om de discipelen in beweging te krijgen, 
waardoor Gods Woord ook op andere plaatsen in de wereld komt en 
meer mensen God leren kennen en gaan leven zoals Hij wil.  

2. Lees Johannes 3:8.  
- Wat wordt hier gezegd over de wind? (Dat je de wind niet ziet. Je weet 
niet waar hij vandaan komt of waar hij heengaat. Je hoort de wind wel. 
Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij waait alle kanten op, dan 
hierheen dan daarheen. Op allerlei plaatsen werkt Hij. En als Hij werkt, 
kun je dat merken aan de mensen in wie Hij werkt) 

3. Lees Hooglied 4:16.  
- Wat bidt deze persoon? (Of de Heilige Geest met Zijn harde koude 

noordenwind en zachte warme zuidenwind wil waaien. De noordenwind is 
sterk. Je kunt hem niet tegenhouden. Als hij heel hard waait, blaast hij alles 
omver. Dat moet ook. Alle zonden moeten uit je leven geblazen worden. De 
sterke noordenwind blaast bijvoorbeeld in het leven van de stokbewaarder. 
Een aardbeving is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om hem te 
bekeren. De zuidenwind is heerlijk zacht. Soms werkt de Heilige Geest heel 
rustig. Denk aan Lydia. Als zij naar een preek van Paulus luistert, opent de 
Heilige Geest heel zacht en rustig haar hart.) 
 

Besluiten 
Rond dit Gouden Gezinsmoment af door aan de kinderen te vragen waarvoor je dus 
kunt bidden als het Pinksterfeest is. (Voor de verbreiding van het Evangelie, voor 
zendingswerkers en dominees, of steeds meer mensen in de Heere Jezus mogen 
geloven en of de Heilige Geest ook in jouw hart wil werken) 
Eindig met gebed of met het zingen van een aantal Psalmen (bijvoorbeeld Psalm 
87). 
 


