
Kindernevendienst 31 mei: Pinksteren 
 

 
 

1. Verhaal 
 
Vandaag is het eerste Pinksterdag. Hierover staat een verhaal in de Bijbel. Het is best wel 
een bekend verhaal. Misschien ken je het van school, van de kerk, of misschien ken je het 
wel niet. 
Als eerste kan je het verhaal van Pinksteren hieronder lezen. Misschien vind je het fijn als 
iemand het voorleest, maar je kan het natuurlijk ook zelf lezen! 
 
Verhaal 4-7 jaar. 
Een stralend vuur 
Het is nog heel vroeg. 
Tomas en Andreas hebben brood gehaald en nu lopen ze samen terug. Ze gaan zo dadelijk 
met z’n allen ontbijten, alle leerlingen en vrienden van Jezus. Iedere dag zijn ze bij elkaar. 
Mmm, wat ruikt dat lekker, het brood is net gebakken, nog warm van de oven.  ‘Wat is het al 
druk op straat’, zegt Andreas. 
 ‘Ja, je kunt merken dat er deze week weer heel veel mensen in de stad zijn’, zegt Tomas, 
‘allemaal gekomen voor het feest. ’‘Als ik al die mensen hier zie, moet ik denken aan het 
vorige feest, het paasfeest, dat is al weer zeven weken geleden, toen was het hier ook zo 
druk. Weet je nog? ’ ‘Ja, dat feest zal ik nooit meer vergeten.  
Wij dachten dat alles voorbij was. Wat waren we toen bang en in de war. Jezus was dood. 
Afschuwelijk en onbegrijpelijk. Maar toen ontdekten we dat hij leeft, dat het helemaal niet 
voorbij is.  
 
Ze zijn aangekomen bij het huis waar alle leerlingen bij elkaar zijn. ‘We hebben versgebakken 
brood’, zegt Andreas als ze binnenkomen, ‘zullen we aan tafel? Ze eten met elkaar en ze 
nemen alle tijd om te praten en te bidden en te zingen.  
Wat is het goed om zo bij elkaar te zijn, als leerlingen, als vrienden van Jezus. Buiten, op 
straat wordt het steeds drukker. Veel mensen lopen door de straat. Door de open ramen 
kun je hun stemmen horen. Je hoort verschillende talen, want veel mensen zijn van ver 
gekomen. En binnen, waar ze bij elkaar zitten, praten ze over alles wat ze hebben 
meegemaakt met Jezus, de afgelopen jaren.  
 
En ook al zit Jezus nu niet meer bij hen aan tafel, ze voelen dat hij bij hen is. En dan, 
plotseling, gebeurt het. Er klinkt het geluid alsof er een harde wind door het huis waait. De 
gezichten van de leerlingen beginnen te stralen. Het is alsof er een vuur door de kamer gaat, 



een vuur dat straalt om ieders hoofd. Ze lachen en zingen en danken en vertellen elkaar hoe 
geweldig het is, hoe goed God is. Met stralende gezichten, ogen vol blijdschap, met 
juichende stemmen.  
 
De mensen buiten horen dit ook. Ze blijven staan luisteren. Wat is hier aan de hand? Van alle 
kanten komen er steeds meer mensen bij. Verbaasd, nieuwsgierig. ‘Hé, ik kan verstaan wat 
ze zeggen’, roept een van de buitenlanders. ‘Ja, ik ook’, zegt een ander. En dan gaat de deur 
open en komen de leerlingen naar buiten. Ze willen niet binnen blijven, want iedereen moet 
dit horen. De mensen op straat kijken verbaasd toe. Ze zien hoe stralend de leerlingen van 
Jezus eruit zien. Waar zijn ze zo vol van?  
Maar sommige mensen op straat vinden het maar raar. Iemand zegt: ‘Die zijn zeker 
dronken.’ Petrus hoort dat en schudt zijn hoofd: ‘Nee hoor, we zijn niet dronken. Het is nog 
maar negen uur ’s morgens, veel te vroeg om dronken te zijn. Maar we hebben geweldige 
dingen meegemaakt. Daar zijn we zo vol van, dit moet je horen. ’Dan begint hij te vertellen. 
En iedereen luistert. 
 
 
Verhaal 8-12 jaar 
Een feest waar je vrolijk van wordt 
De stad Jeruzalem is vandaag vol mensen. Ze komen overal vandaan, zelfs uit Griekenland en 
het verre Rome. Van heinde en verre zijn ze naar de stad getrokken om daar het 
pinksterfeest te vieren.  
Het is het feest van de vreugde over de nieuwe oogst, vijftig dagen na het paasfeest. Ook 
wordt er aan gedacht, dat Mozes op de Sinaï de Thora, de Tien Geboden kreeg. Blijdschap 
alom. De vrienden van Jezus zijn bij elkaar gekomen in het huis van een van hen. Ze hebben 
gezien, dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij was nog veertig dagen bij hen en sprak met 
hen over de nieuwe wereld van God.  
De leerlingen missen hun meester, nadat hij naar de hemel is gegaan. Maar heeft hij hen 
niet iets beloofd? ‘Ik zal jullie een Trooster sturen’, heeft hij gezegd. ‘De heilige Geest zal 
jullie inspireren en kracht geven om overal van mij te vertellen. Blijf tot die tijd in Jeruzalem.’ 
Op de morgen van deze Pinksterdag zijn de leerlingen al vroeg opgestaan.  
 
Plotseling horen ze een vreemd geluid. Het lijkt wel of er een geweldige storm opsteekt. Het 
hele huis is er vol van, overal kun je het horen. Ook de mensen buiten op straat kijken 
verbaasd op. Wat is dat voor een geluid? Ze gaan naar het huis waar het geluid vandaan 
komt. En daar binnen gebeurt iets wonderlijks. Het lijkt alsof er vuur uit de hemel komt en 
de vlammen van dat vuur verspreiden zich over de hoofden van de leerlingen. Op het hoofd 
van ieder die in Jezus gelooft, is een soort vlam te zien en hun gezichten stralen. Vreemd en 
mooi is dat!  
 
De leerlingen gaan naar buiten, want steeds meer mensen drommen bij het huis samen. Dan 
beginnen de vrienden van Jezus te vertellen over de grote daden van hun meester en het 
Koninkrijk van God. En het maakt niet uit waar de mensen vandaan komen, ook al komen 
sommige uit verre landen waar vreemde talen worden gesproken. Allemaal kunnen ze de 
leerlingen goed verstaan, alsof ze in hun eigen taal worden aangesproken. ‘Dat zijn toch 
eenvoudige mannen uit Galilea’, zeggen ze tegen elkaar, ‘waar hebben die zoveel vreemde 
talen geleerd? We horen ze in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God 



doet.’ De mensen snappen het niet, want het is de heilige Geest die de leerlingen zo laat 
spreken. Die geeft hen in wat ze zeggen moeten. Maar sommigen die de leerlingen horen, 
zeggen: ‘Ach, die lui zijn dronken. Ze hebben te diep in het glaasje gekeken.’ Dan stapt 
Petrus naar voren en zegt: ‘Het is nog maar negen uur. Dat is veel te vroeg in de morgen om 
dronken te zijn. Nee, mensen, wij zijn aangeraakt door de adem van God. Wij dachten, dat 
onze meester dood was, maar Jezus is opgestaan en leeft!  
 
De dood heeft niet het laatste woord. God heeft ons dit teken van leven gegeven. Zijn liefde 
is sterker dan de dood. Hij wil met Zijn Geest bij ons wonen op de aarde.’ Die boodschap 
gaat als een lopend vuurtje door de straten van Jeruzalem zodat iedereen het hoort. Heel 
veel mensen willen op deze dag ook bij Jezus horen en ze laten zich dopen. Het wordt een 
geweldig oogstfeest waar iedereen vrolijk van wordt. Het koninkrijk van God begint in de 
harten van de mensen. Soms lijkt het onzichtbaar, maar het is er wel.  
 
2. Knutselen 
In het verhaal wordt er verteld dat de mensen voelen dat de Heilige Geest bij ze is, ook al 
kunnen ze het niet met hun ogen zien. De Heilige Geest geeft de mensen hoop en 
vertrouwen.  
Ook wij mogen erin geloven dat de Heilige Geest bij ons is. Veel mensen denken allemaal net 
iets anders over de Heilige Geest. Het is ook best lastig om de Heilige Geest te begrijpen, 
maar je kan het bijvoorbeeld zien als een gevoel van vertrouwen of een duwtje. 
Of misschien ervaar je het wel als iemand heel enthousiast is of juist hele wijze dingen zegt, 
je kan dan zelf ook enthousiast worden en zo kan iets ook als een lopend vuurtje gaan. Net 
zoals in de straten van Jeruzalem.  
Ook al zie je de Heilige Geest niet, toch worden er mensen door in beweging gezet. 
Misschien geeft de Heilige Geest wel net dat duwtje in je rug om het voor een klasgenoot op 
te nemen als deze wordt geplaagd, of ga je net een beetje meer in jezelf geloven.  
Hetzelfde is met de wind. Wind kan je ook niet zien, maar toch voel je deze altijd. 
Daarom voor deze week een knutsel om een eigen windmolentje te maken. Als je deze 
ergens goed bewaart, kan je af en toe nog eens denken aan hoe de Heilige Geest ons 
allemaal in beweging zet.  

 
 


