31 mei

Je kunt dit boekje uitprinten of de vragen en opdrachten op een los blaadje of
misschien wel in een mooi schrift maken!
Je hebt vandaag viltstiften, een wit papier, een bakpapiertje, een kaars en een
strijkbout/föhn nodig.
Dit gaan we vandaag allemaal doen
Zet onder de plaatjes nummers van de volgorde (let op sommige dingen doen we vaker,
daar mogen dus meerdere nummers onder komen!)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welk lied van vandaag vind jij mooist?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Schrijf een paar mooie woorden op die je in het lied hoort:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tekst: Handelingen 2:1-4
Vul de lege plekken in:
Op het ……………………………… waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling
was er een geluid alsof er een …………………….. door het hele huis
waaide. En er waren een soort van ……………………….. te zien. Dat vuur
verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol
van de …………………………………….. en begonnen allemaal in andere
………………….. te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.

De preek
Heb jij deze week de regen gezien? Heb je misschien ook de zon gezien? En heb je de
wind gezien? Nou, dat is lastig! De regen en de zon kan je zien, maar de wind niet. Je kunt
de wind wel voelen en zien dat de wind de bomen laat bewegen. Met Pinksteren vieren we
dat de Heilige Geest is gekomen. Maar de Heilige Geest kan je net als de wind niet zien.
Dat maakt het wel lastig.
Voor de discipelen was
Jezus als de zon, zijn
woorden waren als regen.
Je kon Hem zien, horen en
aanraken. Jezus zei dat
het beter was dat Hij
wegging, omdat dan de
Trooster zou komen.
Deze Trooster is de
Heilige Geest. Je kunt
Hem niet zien of horen,
maar Hij wil in ons waaien
met Zijn wind.
Vandaag doen
Bij Pinksteren steken we vaak kaarsjes aan. Jij kan je kaars versieren met een eigen
tekening!
1. Knip je blaadje op maat van de kaars. Hij moet er precies omheen
passen. Maak dan je met viltstiften een mooie tekening over
Pinksteren, bijvoorbeeld een vlammetje (je kan ook de kleurplaat of de
kaars gebruiken).
2. Als je tekening af is, rol je hem om de kaars heen en daar omheen
wikkel je ook nog een bakpapiertje, zodat het gesmolten kaarsvet niet
overal aan komt.
3. Je kan de tekening nu op twee manieren aan de kaars maken.
- Door hem te verhitten met een föhn. Je houdt de föhn net zolang op
een plek totdat je de tekening ‘donkerder’ van kleur ziet worden.
- Door met een strijkbout – op de laagste stand – over het bakpapier
heen en weer te wrijven totdat het kaarsvet door de tekening komt.
4. Als je hele tekening vast zit, kun je je bakpapiertje van de kaars
afhalen en is ‘ie klaar!
Als je het leuk vindt kan je de kaars aan iemand anders geven. Zo verspreid je net als de
discipelen het vuur van de Heilige Geest!
Het liedje ‘Vlammetjes’ gaat over het Pinksterverhaal. Luister deze maar na de dienst! En
als je hem al kent, zing lekker mee!
https://www.youtube.com/watch?v=wsV5brM-cHE

