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Anders leven door de heilige Geest
9. BIJBELVERHAAL
8. GEBED
Goede God,
We vieren vandaag het
Pinksterfeest.
Het feest van anders, mooier leven.
Dat kan door de heilige Geest.
Dank u voor zijn hulp.
Soms is het zo makkelijk om ruzie te maken.
Uw Geest zorgt ervoor dat ruzie verandert in vrede.
We willen soms verkeerde keuzes maken.
Help ons om toch voor het goede te kiezen!
Uw Geest helpt ons ook om in Jezus te geloven.
Dank u voor dit prachtige feest!
Amen.

4-8 jaar
Bij Galaten 5:22-26
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de
kinderen om goed te kijken en te vertellen wat
ze zien. Je kunt eventueel de weetjes (10. Om te
weten) gebruiken om wat meer uit te leggen.

Gods Geest helpt je om anders te leven
‘Hé, Paulus,’ zegt Jakobus. ‘Wat zie jij er moe uit.’
‘Ik heb vannacht bijna niet geslapen,’ zucht Paulus.
Hij loopt heen en weer over de binnenplaats van
het huis waar hij logeert.
‘Ik maak me zo’n zorgen.’
‘Huh?’ zegt Jakobus. Hij gaat op een muurtje

zitten. ‘Waar maak jij je zorgen over?’
‘Over mijn vrienden in Galatië,’ zegt Paulus.
Hij gaat naast Jakobus zitten en wrijft met zijn
handen over zijn gezicht.
‘Je weet wel. Waar ik nou al twee keer op bezoek
geweest ben. Heel fijne mensen. Ik weet nog de
eerste keer dat ik er kwam. Ik was behoorlijk ziek.
En ze hebben toen zo goed voor mij gezorgd. Ze
gaven me eten en drinken, ze gaven me een plek
om te slapen, en medicijnen. Ze hebben alles voor
me gedaan.
En nu zijn ze ineens boos op mij. Ze denken
zelfs dat ik hun vijand ben. Ze zeggen dat ik hun
allemaal leugens heb verteld.’
‘Hoe kan dat nou?’ zegt Jakobus verbaasd.
Paulus zucht. ‘Volgens mij hebben ze bezoek
gehad van mensen die andere dingen zeggen
over Jezus dan dat ik aan ze heb verteld. Mensen
die hen helemaal in de war hebben gebracht.
Die mensen zeggen: ‘Je kunt niet zomaar bij God
horen… Wat denk je wel! Je moet je aan allemaal
strenge regels houden!’
Maar dat is onzin! Dat is helemaal niet waar. Ik zou
willen dat ik naar mijn vrienden toe kon gaan om
ze uit te leggen hoe het echt zit. Maar dat lukt nu
niet. Ik heb het veel te druk.’
Jakobus denkt even na.
‘Ik heb een idee’ zegt hij ineens. ‘Je moet ze
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gewoon een brief schrijven! Een brief
waarin je vertelt wat Jezus bedoelt. Een
brief waarin je uitlegt dat God van ze
houdt, en dat ze niet moeten luisteren
naar die rare mensen die er niks van
begrijpen.’
‘Een brief,’ zegt Paulus langzaam. Hij
glimlacht. ‘Dat is een goed idee. Ik ga
een brief schrijven, en die stuur ik dan
naar ze toe.
Ik heb alleen wel een probleem. Ik kan
niet zo mooi schrijven. Ik hoop niet dat
ze dat erg vinden.’
‘Tuurlijk niet,’ zegt Jakobus. ‘Dat maakt
helemaal niet uit. Weet je wat? Ik ga
papier voor je kopen, en een pen en
inkt.’
Die avond gaat Paulus aan het werk. Hij
zit aan een tafeltje, met een olielampje
naast zich. Hij schrijft een brief. Heel
langzaam. Met heel lelijke letters. Maar
dat geeft niet.

Lieve vrienden
Dit is een brief van Paulus. Ik heb gehoord dat
er mensen bij jullie zijn die verkeerde dingen
zeggen. Die mensen zeggen dat jullie je aan
allemaal strenge regels moeten houden om bij
God te mogen horen. Dat moeten jullie niet
geloven, hoor. Weet je wat het enige is dat je
moet doen om bij God te mogen horen? Dat is:
geloven in Jezus!
En dat doen jullie. Dat weet ik.
Jezus is nu in de hemel, maar hij heeft ons niet in
de steek gelaten. Hij heeft zijn Geest naar ons toe
gestuurd. De heilige Geest is altijd bij je. En dat is
heel fijn. Want hij zorgt ervoor dat je in Jezus gaat
geloven.
Hij helpt je ook om te leven zoals God het graag
wil.
Het is niet altijd makkelijk om iedereen aardig te
vinden. Maar de heilige Geest wil je daarbij helpen.
Hij zorgt ervoor dat je van elkaar gaat houden.
Dat je blij bent en geen ruzie met elkaar maakt.
Hij zorgt ervoor dat je geduld hebt met mensen
die niet zo aardig zijn. Dat je goed voor elkaar
bent. (Weet je nog, die keer dat ik ziek was en

jullie voor me zorgden? Dat bedoel ik nou! Dat
je dat soort dingen voor elkaar doet.)
Je hoeft je niet aan allemaal strenge regels te
houden. De heilige Geest wil je helpen om zo te
leven als God het fijn vindt.
Eigenlijk gaat dat vanzelf. Want als je bij Jezus
hoort, dan ga je anderen natuurlijk niet slaan
of uitschelden, dan ga je geen lelijke dingen over
elkaar zeggen en slechte dingen doen.
En het is logisch dat je niet over jezelf gaat
opscheppen, zo van ‘Wat doe ik het goed’ of ‘Wat
ben ik toch een superchristen’. Want het is de
heilige Geest die ervoor zorgt dat je anders gaat
leven.
Lieve vrienden, ik vind het heel belangrijk om
jullie dit te vertellen. Daarom schrijf ik dit ook
zelf. Dat zie je wel aan de lelijke letters. Ik hoop
dat jullie mijn handschrift kunnen lezen.

8-12 jaar
Galaten 5:22-26
Leef zoals de heilige Geest het wil
Mensen die zich laten leiden door de
heilige Geest, leven heel anders. Zij
houden van elkaar. Ze zijn blij en leven
in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed
voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze
zijn vriendelijk en gedragen zich goed.
Als je zo leeft, doe je precies wat de wet
eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus
hoort, laat je je dus niet leiden door
slechte verlangens.
Wij hebben ons nieuwe leven aan de
heilige Geest te danken. Laten we dus
niet opscheppen over onszelf. Of elkaar
jaloers maken door te zeggen hoe goed
we zijn. Maar laten we leven zoals de
Geest het wil.

Ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus bij
jullie is en voor jullie zorgt.
Hartelijke groeten van mij (Paulus)
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

Adem van God
In de talen van de Bijbel zijn er twee
woorden voor ‘geest’. In het Hebreeuws
is dat roeach, en in het Grieks is dat
pneuma (spreek uit: pnuima). Die woorden
betekenen allebei: lucht in beweging,
wind, adem. Als je in de Bijbel leest over
de heilige Geest, dan moet je daar eens
aan denken. Want net zoals wind en adem
iets in beweging kunnen zetten, gaat het
er bij de heilige Geest steeds om dat Gods
kracht iets in beweging zet.

Bij de gespreksvragen staan verschillende
soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’.
Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken,
bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen
kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook
geen foute antwoorden!

Het Joodse Pinksterfeest
In de tijd van de Bijbel werd in de tempel in
Jeruzalem elk jaar het Joodse Pinksterfeest
gevierd.
Op dit feest dachten de Joden terug aan
het moment dat Mozes de wetten van God
kreeg op de berg Sinai. En ze vierden dat
er weer nieuw koren op de akkers stond.
Het eerste koren van de oogst brachten ze
naar de priesters in de tempel.

4-8 jaar
- Wie maakt zich zorgen over de christenen in Galatië?
- Waarom zijn de christenen boos op Paulus?
- Wat voor plan bedenkt Paulus?
- Paulus schrijft in zijn brief dat de heilige Geest zorgt
dat je anders gaat leven. Kun je een voorbeeld
bedenken wat je dan anders gaat doen?
- Wat zou je nog willen weten over de heilige Geest?
Kunnen jullie daar met elkaar een antwoord op
bedenken?

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar Vlammetjes
(Oké4kids 57), Door de kracht (Oké4kids 31)
of Liefde, blijdschap, vrede (Oké4kids 70).

8-12 jaar
- Weet je misschien nog hoe de heilige Geest zich liet
zien op het Pinksterfeest?
- Merk jij iets van de heilige Geest in jouw leven?
- Hoe leven mensen die zich laten leiden door de
heilige Geest? Welke dingen noemt Paulus?
- Eén van de dingen die Paulus noemt is: geduld. Vind
jij het makkelijk of juist lastig om geduldig te zijn?
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14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen.
Dat is een wens die vaak aan het einde van
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die
zegenwens zeggen wij nu ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’
Numeri 6:24-25
COLOFON
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