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Vertelling 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. 

Leny de Pijper
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8-10 jaar

l
Gesprek: Hoe zouden de leerlingen 

van Jezus zich hebben gevoeld toen 

Jezus naar de hemel was gegaan? En 

hoe zouden ze zich hebben gevoeld toen ze 

naar buiten gingen en alle mensen van Jezus 

gingen vertellen? Kennen de kinderen dat ook: 

dat je soms op je kamer wilt zitten en niemand 

wilt zien? En dat je weer blij wordt als je er 

weer uit komt en aan iemand kunt vertellen 

wat er aan de hand was?

p
Spel: Rabonkelen. Een kind staat op de 

gang, de groep spreekt een onderwerp af 

(bijvoorbeeld Pinksteren: wat ga je doen 

vandaag? Of: waar gaat het verhaal over?) en een 

woord dat ze niet mogen gebruiken (bv ‘bezoek’ 

of ‘Heilige Geest’). In plaats daarvan zeggen ze 

‘Rabonkel’. Het kind van de gang wordt erbij 

geroepen en luistert naar het gesprek. Zodra het 

weet wat er bedoeld wordt met ‘Rabonkel’, mag 

dat kind het woord zeggen.

s
Knutselen: Deze weken kunnen de 

kinderen een kijkdoos maken.  

Zie ‘4-7 jaar’.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Welke talen spreken de 

kinderen? Begrijp je elkaar dan ook 

altijd? Wat doe je als je elkaar niet 

kunt verstaan?

p
Spel: Elkaar helemaal begrijpen. De 

kinderen werken in tweetallen. Een van 

de twee vertelt een minuut lang iets 

over zichzelf, de ander luistert. Na een minuut 

vertelt de ander in zijn eigen woorden wat hij 

heeft gehoord. Klopt het? Hoe voelt het als het 

klopt? Word je daar blij van? Als het niet hele-

maal klopt, mag het eerste kind dat daarna 

aangeven. Dan wisselen de kinderen van rol.

Computer: Vertaal de eerste zin van 

het ‘Onze Vader’ via Google translate 

in allerlei talen van over de hele 

wereld. Eindig weer in het Nederlands. Wat 

staat er dan? Hoe moeilijk zou het zijn om 

elkaar te begrijpen als je zo met elkaar moet 

praten? Zou je elkaar altijd goed begrijpen?


