
 
Het water van de Geest 

Gouden Gezinsmoment voor het Pinksterfeest 
(4-16 jaar) 

 
 

De Bijbel vergelijkt het werk van de Heilige Geest  
bij wind, water en vuur.  

Dit Gouden Gezinsmoment sluit aan bij het beeld van water. 
Waarom wordt de Heilige Geest vergeleken bij water? 

En wat kunnen wij daarvan leren? 
Dit gezinsmoment geeft ook mogelijkheden om met je kinderen in 
gesprek te gaan over het doen van openbare belijdenis – zoals dat 

in veel gemeenten op Tweede Pinksterdag gebeurt. 
 

Binnenkomer 
Je hebt nodig: een bloempot, een gieter en zaadjes. Doe wat grond in de bloempot 
en wat water in de gieter. Haal de zaadjes uit het zakje en bekijk ze goed met elkaar. 
Vraag de kinderen:  
- Wat gaat er uit deze zaadjes groeien? Je kunt het zien op het zakje: een bepaald 
soort bloem of plant. Onbegrijpelijk dat dit uit zo’n klein zaadje groeit. 
- Wat heeft het zaadje nodig om te kunnen groeien? Grond en water. 
Zaai de zaadjes met de kinderen en maak de grond vochtig met wat water. 
 

 
 

Bijbel erbij 
De Bijbel vergelijkt het werk van de Heilige Geest met water.  
Lees Jesaja 44 vers 3-5. 
1. Wat wordt er in vers 3 met water en met stromen bedoeld (kanttekening 6 en 8)? 
2. Zoals water land dat dorstig/droog is nat maakt, zodat het gezaaide gaat groeien, 
zo is ook het werk van de Heilige Geest. Waarop giet God Zijn Geest (kanttekening 
10)? 
3. Wat gebeurt er dan met het Woord van God dat in het hart wordt gezaaid (vers 4)? 
4. Wat gaan deze kinderen/jongeren dan zeggen (vers 5)? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/9. Hoe merk je dat aan hun leven (Mattheüs 13:23 – kanttekening 24)? 
6/10. De psalmdichter zegt (Psalm 22:31): ‘Het zaad zal Hem dienen’. Wat betekent 
dat? Ben jij al een zaad/kind dat God dient? God geeft dat door Zijn Woord en door 
Zijn Geest. 
 

Besluiten 
Geef de bloempot en gieter een mooi plekje in huis. Maak er bijvoorbeeld een 
Bijbelse kijktafel van (zie Bijbelse kijktafel Pinksterfeest Water op 
www.bijbelsopvoeden.nl) zodat de kinderen steeds aan dit gezinsmoment herinnerd 
worden en het zaad zien groeien.  
Besluit dit gezinsmoment met het zingen van Psalm 45:8 of 87:4. 
 
 
 

Tip 
 

Dieper ingaan op het dooplid en belijdend lid zijn van de gemeente? 
Lees dan met je kinderen uit het boek ‘Komt tot Mij’  
(deel 4 in de serie Komt kinderen! -uitg. De Banier)  

pag. 68 en 69. 
 
 

 

 

Uitbreiding naar het doen van belijdenis: 
5. Wat zegt Ruth als de Heilige Geest in haar hart werkt (Ruth 1:16-17)? 
6. Wat doet Mozes als de Heilige Geest in zijn hart werkt (Hebreeën 11:24-26)? 
7. In de kerk gebeurt het soms ook dat jongeren dit zeggen (belijden). Weet je 
wanneer? (Bij het doen van openbare geloofsbelijdenis) 
8. Wat zeggen ze daarmee dus? (Dat ze bij de Heere en bij de kerk willen horen 
en niet bij de wereld en de duivel) 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

