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Blust de Geest niet uit 
-gezinsmoment voor de tijd rond Pinksteren (4-14 jaar)- 

 

Het werk van de Heilige Geest  
wordt in de Bijbel vergeleken met vuur. 

Denk maar aan de Pinksterdag.  
Je hoort het ook bij Paulus als hij zegt:  

‘Blust de Geest niet uit’. 
Wat betekent dat?  

Hoe kun je de Geest uitblussen? 
 
 

 
 
 
 

Binnenkomer 
Kies voor één van de volgende varianten: 
1. Lees binnen een informatieboek of bekijk een video over het blussen van branden. 
2. Maak buiten met lange lucifers een ‘vuurstapeltje’ in een aardenwerken schaal of 
een andere vuurvaste schaal of schotel. Vul een gieter met water of zet een kleine 
brandblusser neer. Laat de kinderen op veilige afstand zitten als je het vuur gaat 
aansteken. Blus de brand met water of bluspoeder.  

     
 

Bespreken 
Ga binnen met de kinderen binnen rond de tafel zitten en bespreek na.  
1. Wat doet vuur? 

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

2. De Bijbel vergelijkt het werk van de Heilige Geest met vuur. 
-  Wat gebeurt er als de Heilige Geest verlicht? (Dan ga je je zonden zien) 
- Wat gebeurt er als de Heilige Geest verwarmt? (Dan wordt je hart warm voor de 
Heere en Zijn dienst en raakt je tong los en ga je over Hem vertellen aan 
anderen) 
- Wat gebeurt er als de Heilige Geest 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) 

Zoals je vuur kunt uitblussen, zo kun je ook het werk van de Heilige Geest uitblussen 
zegt de Bijbel. We gaan erover lezen. 

Tip: Wil je weten waarom het werk van de Heilige Geest vergeleken 

wordt met vuur? Doe dan eerst het Gezinsmoment Pinksterfeest 

Vuur.  
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Bijbel erbij 
Pak de Bijbels erbij. Lees 1 Thessalonicenzen 5 vers 12-22 
Bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
1. Wat zegt vers 19? Wat betekent dat? (Zorg dat het vuur van de Heilige Geest kan 
branden en blijft branden, zodat het je verlicht en verwarmt en je zonden verbranden) 
2. Een dominee schrijft bij deze tekst: ‘De duivel is de commandant van de 
brandweer. Zodra ergens het vuur van de Heilige Geest aangestoken is, rukt hij met 
groot materieel uit om te proberen die brand te blussen’. Leg dit eens uit! (De duivel 
probeert altijd Gods werk stuk te maken. Als de Heilige Geest in iemand leven komt, 
probeert de duivel ervoor te zorgen dat Hij niet werken kan – hij wil het vuur van de 
Heilige Geest blussen) 
3. In de verzen die je hebt gelezen noemt Paulus een heel aantal dingen die je kunt 
doen zodat het vuur van de Heilige Geest kan gaan branden en blijft branden.  

- Wat noemt hij in vers 12? (Ga naar de kerk en luister naar de dominee of 
ouderling. Ga niet negatief over hen praten. Heb geen kritiek. Dan blus je 
namelijk de Geest uit en zorg je dat Hij niet kan werken) 
- Wat noemt hij in vers 13b? (Ga geen ruzie maken, maar houdt vrede. Als je 
ruzie maakt, blus je de Geest uit) 
- Wat noemt hij in vers 15? (Ga mensen niet terugpakken als ze lelijk tegen je 
gedaan hebben. Zoek het goede voor de ander. Dan zorg je dat de Heilige 
Geest kan werken) 
- Wat noemt hij in vers 17 en 18? (Dat we bidden en danken. Als je niet bidt of 
niet dankt, blus je de Heilige Geest uit) 
- Wat noemt hij in vers 21 en 22? (Blijf ver bij de zonde vandaan. Vraag je bij 
alles af wat de Heere wil dat je doet. Doe geen verkeerde dingen. Dan blus je 
de Heilige Geest uit) 

4. Wat kunnen we op veel manieren de Heilige Geest uitblussen. Weet iemand nog 
een manier? (Bijvoorbeeld: als je niet in de Bijbel leest, maar de Bijbel dicht laat) 
 

Bezig 
Jongere kinderen: Laat ze de kleurplaat van die hoort bij 1 Thessalonicenzen 5:19  
kleuren (zie www.bijbelsopvoeden.nl bij ‘Pinksterfeest’) of laat ze zelf een tekening 
erbij maken. 
Oudere kinderen: Laat ze een Bijbelse kijktafel van 1 Thessalonicenzen 5:1 maken. 
Als je dat niet als spottend ervaart, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen met behulp 
van brandweerspeelgoed. 

  
 

Besluiten 
- Vat de les van dit gezinsmoment samen: blust de Geest niet uit.  
- Bid om kracht om tegen de zonden te strijden en de Geest niet uit te blussen.  
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