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PINKSTEREN;  

FEEST VAN DE HEILIGE GEEST  
 

We vragen in de Miniviering altijd om een kaarsje aan te steken. 
Zou je dat vandaag nú al willen doen? 

 
 

                                                  
 

Als jullie samen naar het vlammetje kijken, wat zie je dan? 
Als je met je hand boven het vlammetje gaat, dan voel je … 
Als je blaast, zie je dan je adem? 
Als de wind alles in beweging zet, kun je de wind dan pakken? 

 

Dat vlammetje stelt de heilige Geest voor. We kunnen de heilige Geest 
niet zien, niet pakken. Maar we geloven dat de heilige Geest warmte 
geeft, Liefde. En dat de heilige Geest alles in beweging zet net zoals de 
wind.  
Vandaag vieren we het feest van de heilige Geest. Pinksteren. 

 

Vandaag kies ik om het verhaal uit de Handelingen van de Apostelen  
te lezen 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

“In de Naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest. Amen” 
 

Wie het evangelie wil lezen kan 
dit vinden bij Johannes 20, 19-23 
 



Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand.2,1-11) 
 

  Verteller: Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen bijeen  
op dezelfde plaats. 
Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er een hevige 
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol 
van. 
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen 
verdeeld, op ieder van hen neerzette. 
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in 
vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te 
vertolken gaf. 
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die 
afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn 
verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. 
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: 

    Volk: ”Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?  
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn 
eigen moedertaal?  
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van 
Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en 
Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de 
Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, 
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal 
spreken van Gods grote daden.”  

 

Woord van de Heer. 
 

OM TE DOEN 
Gesprekje:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed: 
Dank U heilige Geest, dat U gekomen bent. 
Als ik aan U denk, wilt U me helpen om aardig te zijn? 
Om andere mensen te helpen? 
Om aan andere mensen over Jezus te vertellen? 
Dank U heilige Geest. Amen. 

Welke opdracht heeft Jezus zijn leerlingen gegeven, 
voordat Hij in de hemel werd opgenomen? 
Konden ze dat uit zichzelf doen of kregen ze hulp? 
Hoe heet deze hulp? 
Hebben wij deze hulp ook ontvangen? 
Zo ja, wanneer? 
 



 

Lied : Vuur uit de Hemel  
(Tekst en muziek Elly en Rikkert) 
 
Refrein: 
Vuur uit de hemel brengt vuur in mijn hart, 
Vuur uit de hemel brengt vuur in mijn hart. 
 

Maak mij warm, maak mij zacht, 
dat ik leef, uit Uw kracht. 
 

Vuur uit de hemel … 
 

Maak mij vol, van Uw geest, 
maak mij klaar, voor het feest. 
 

Vuur uit de hemel … 
 

Geef mij licht, uit Uw bron, 
dat ik straal, als de zon. 
  

Vuur uit de hemel …        
 

 

 

 

 

Tip van de Week: 
 

 

Probeer elke avond voor het slapen gaan te denken:             
Waar ben ik dankbaar voor vandaag?   
Schrijf dit eens een poosje op. 
Je zult daardoor merken dat je leven 
misschien wat zal veranderen. 
Dat is het werk van de heilige Geest. 

 

https://youtu.be/bM0hEHQHsy8?list=TLPQMTkwNTIwMjGt7myguuHfEg
https://youtu.be/bM0hEHQHsy8?list=TLPQMTkwNTIwMjGt7myguuHfEg

