
Pinksteren  23 mei 2021 

Handelingen 2:1-24 

Vertelling 4–7 jaar  

Het is feest in de stad. Pinksterfeest. Overal zijn mensen. Het zijn mensen van overal.  

Ze spreken niet allemaal dezelfde taal. Sommige mensen begrijpen niet wat de anderen zeggen,  

maar dat maakt niks uit. Want het is feest. Iedereen is blij.  

De leerlingen van Jezus zijn ook in de stad. Zij vieren geen feest. Ze zitten binnen en ze praten met 

elkaar. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij geeft gezegd dat ze moeten wachten op wat komt.  

En dat doen ze nu. Petrus kijkt Johannes aan. ‘Weet jij wat er komt?’ vraagt hij. Johannes schudt zijn 

hoofd. Hij weet het niet. Dan begint de wind te waaien. Je hoort het suizen langs de kieren van de 

ramen. De deur klappert. De wind blaast door het huis. De leerlingen kijken naar elkaar.  

Ze zien kleine vlammetjes. Ze dansen door de kamer. De leerlingen voelen een blij gevoel vanbinnen. 

Ze willen praten, zingen juichen. Hun gezichten stralen. De leerlingen praten allemaal door elkaar.  

Zo hard, dat de mensen buiten het horen. De mensen stoten elkaar aan. Ze wijzen naar het huis. 

 Ze drommen om het huis heen en kijken door de ramen naar binnen. Daar zien ze iets bijzonders 

gebeuren. Ze horen de leerlingen praten.  

Maar, wat gek: iedereen kan verstaan wat ze zeggen, ook al komen ze uit een ander land.  

Hoe kan dat nou? Petrus stapt naar voren. Hij praat tegen de mensen. Hij zegt: ‘God heeft ons Jezus 

gegeven. Jezus heeft ons veel geleerd. Hij heeft wonderen laten zien. En nu geeft God zijn Geest.  

Hij zorgt voor ons!’ 

 

  



 

Vertelling 8–12 jaar  

Vol van de geest  

De leerlingen zitten samen in huis. Ze zijn nog vol van alles wat er is gebeurd. Jezus leeft!  

Ze hebben het zelf gezien. Ook hebben ze gezien dat Jezus naar de hemel ging.  

Vlak daarvoor zei Jezus dat ze moesten wachten op wat komt. Maar wachten is lastig. Zeker als je 

niet precies weet waar je op moet wachten. En ook als er om het huis heen feestgeluiden klinken. 

Het is Pinksteren. Buiten het huis van de leerlingen is het druk. Mensen lopen heen en weer en 

versieren de straat. Er klinken blije stemmen in verschillende talen. Mensen zijn van overal gekomen 

om het feest te vieren. Het maakt niet uit dat ze elkaars woorden niet kunnen verstaan.  

Ze verstaan elkaars feestgevoel. Het was zo stil in het huis van de leerlingen. Maar dat verandert.  

Er klinkt een geluid als van de wind. Het geluid vult de kamer. Het laat de muren en de grond trillen. 

De leerlingen voelen het vanbinnen. Een soort van vlammen dansen door de ruimte.  

Ze geven de leerlingen een stem. Ze laten hun stem steeds harder horen. Ze roepen door elkaar 

heen. ‘Wat gebeurt daar?’ De mensen buiten kijken elkaar verbaasd aan. Ze kijken bij de leerlingen 

naar binnen. Ze luisteren met verbazing naar wat de leerlingen zeggen. Want iedereen kan het 

verstaan, ook al spreken ze niet de taal van de leerlingen. ‘Hoe kan dat nou?’ Ze begrijpen er niets 

van. Petrus stapt naar voren. De mensen zijn stil en kijken hem aan. Dan begint Petrus vol vuur te 

vertellen. ‘God heeft gezegd dat dit zou gebeuren’, zegt Petrus. ‘Hij heeft gezegd dat er wonderen 

zullen zijn en dat we een kijkje in de toekomst krijgen. Hij heeft gezegd dat iedereen die zijn hart 

opent voor God, gered zal worden!’ Petrus vertelt de mensen dat Jezus leeft.  

Dat de dood het niet gewonnen heeft. Nu kan het feest beginnen! 

 

  



Uitleg werkbladen 23 mei 2021 

Pinksteren Ik zie het aan je!  

Bijbel: Handelingen 2:1-24  

Nadat Jezus naar de hemel is gegaan, wachten de leerlingen in huis. En op het joodse Pinksterfeest 

raken zij in vuur en vlam door de Heilige Geest. In alle talen spreken zij over Jezus, zijn leven en werk, 

zijn Opstanding. Het feest is begonnen.  

 

Werkblad 1  

Met het werkblad maken de kinderen een feestelijke slinger.  

Werkwijze: Knip de figuren uit en rijg ze aan een lint of draad. Let op de volgorde zoals afgebeeld op 

het werkblad. Rijg eventueel kraaltjes tussen de plaatjes en onderaan een belletje.  

Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen, scharen, draad of lint; eventueel kraaltjes en een belletje.  

 

 

Werkblad 2 

 Het is een kleurrijk feest in de straten van Jeruzalem. Een ratjetoe aan talen is er te horen in de 

straten. Het werkblad geeft een sfeerimpressie.  

Werkwijze: Op het werkblad staan 5 verschillende codes. Met 4 van deze codes is een zin opgesteld. 

De kinderen ontcijferen deze en lezen 4 zinnen. Tip: Voor snelle werkers en kinderen die een 

uitdaging kunnen gebruiken, zijn er nog 2 opdrachten: 1) Een code onder aan het werkblad is niet 

gebruikt. Daarmee maakt een kind op een leeg papiertje zelf een zin. Welke zin bedenk jij over 

Pinksteren? Geef jouw zin door aan je schoudermaatje. Kan die het ontcijferen? 2) Er staat een zin 

geschreven in hoofdletters, in het Nederlands. Bij deze zin staat geen code. Bedenk je er zelf een 

code bij? Gebruik voor elk woord in de zin een van de codes op het werkblad (dus alle 5 door elkaar), 

of bedenk een hele nieuwe codetaal. Oplossing: Wij komen van het eiland Kreta; wij komen uit de 

grote stad Rome zelf; de woestijn van Arabië, daar wonen wij; wij komen uit het oosten.  

Nodig: kleurpotloden, (gel)stiften, pennen, (lijntjes)papier voor eigen code 


