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Vertelling 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.

Harm Siebesma

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Wie gaat er wel eens op 

vakantie naar het buitenland? Speel 

je dan ook wel met kinderen, die 

een andere taal spreken? Hoe doe je dat dan? 

Begrijp je elkaar wel een beetje? Zouden de 

mensen die de leerlingen in hun eigen taal 

hoorden praten dat ook fijn vinden? Alsof ze 

een beetje vrienden van elkaar zijn en erbij 

horen?

p
Spel: Soms kun je met elkaar ‘praten’ 

zonder woorden. De kinderen staan hand 

in hand in een kring, een staat in het 

midden. Een kind uit de kring kiest een ander 

kind uit om contact mee te krijgen. Dat doet 

hij door zachtjes en ongezien in de hand van 

een van zijn buren te knijpen. Dat kind geeft 

het knijpje zachtjes en ongezien door aan zijn 

buurkind totdat het uitkomt bij het kind dat is 

gekozen. Maar als het kind in het midden het 

knijpje ziet, dan gaat het kind dat die kneep 

gaf in het midden. En degene die nieuw in de 

kring is, kiest een nieuw iemand om ongezien 

een knijpje naartoe te sturen. Hoe voelt dat 

om zo contact met elkaar te krijgen?

s
Knutselen: Deze weken kunnen 

de kinderen een kijkdoos maken. 

Vandaag zetten we een vlammetje in 

de kijkdoos. Kies een taal met andere letters 

dan die van ons en schrijf ‘God’ in de letters 

van die taal op een vlammetje van Pinksteren. 

Zie www.kindopzondag.nl voor voorbeelden. 

De kijkdoos kan mee naar huis! Als de kinde-

ren geen kijkdoos maken, kunnen ze het vlam-

metje mee naar huis nemen. We kunnen God 

niet zien, zoals we mensen kunnen zien. Maar 

we kunnen wel God zien in mensen of dingen 

om ons heen. God is overal op de hele wereld 

en voor iedereen.  

Met Pinksteren voel je dat God in je hart zit. 

De kinderen krijgen een hart van stevig rood 

papier en verven er bijvoorbeeld met (weg-

werp of oude) vorken met verschillende tinten 

geel en oranje de vlammetjes van Pinksteren 

in. Zie voorbeeld voor het verven op  

www.kindopzondag.nl.

Vertellen
Versta je mij?

Handelingen 2:1-13  31 mei 2020
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