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groep 1-2

Om voor te lezen
Wat is het druk in Jeruzalem! Overal zie je mensen op straat. Het is feest! De oogst 
is begonnen en daarom zijn de Joden naar Jeruzalem gekomen. Ze willen de Heere 
danken en brengen offers in de tempel. De discipelen zijn er ook. Plotseling klinkt er 
een geluid. Gaat het nu waaien? Ze voelen het niet maar horen het wel. De Joden die 
op straat voorbijlopen, blijven stilstaan. Horen ze daar ook iemand preken in hun taal? 
Kom, laten we eens gaan luisteren. Nieuwsgierig stappen ze de zaal binnen. Kijk nu, 
de discipelen hebben vlammen op hun hoofd. Wat vertellen ze? ‘De Heilige Geest is 
gekomen’, zegt Petrus. 

De Heilige Geest     

Wil  je  meer  weten over  zending?  
Ki jk  dan op www. zggjunior.nl .

Lied

Op het Pinksterfeest,
kwam de Heil’ge Geest. 
Ieder, die God vreest 
bidt Hem om die Geest!

Heb je soms verdriet?
God die alles ziet, 
Hij vergeet je niet.
Doe wat Hij gebiedt!

Kleur de tekening



Kleur de plaatjes netjes in Zoek de vijf verschillen en kleur de tekeningen in
De vertelling kun je vinden in Handelingen 2. De vertelling kun je vinden in Handelingen 2: 44-47

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, 
waren zij allen eendrachtelijk bijeen. (Hand. 2: 1) 

En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, 
zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen,  
die daar spreken, Galileërs? (Hand. 2: 7)

En van hen werden gezien verdeelde 
tongen als van vuur, en het zat op 
een iegelijk van hen. (Hand. 2: 3)

En zij verkochten hun goederen 
en have, en verdeelden dezelve 
aan allen, naar dat elk van node 
had. En dagelijks eendrachtelijk 
in den tempel volhardende, 
en van huis tot huis brood 
brekende, aten zij tezamen met 
verheuging en eenvoudigheid 
des harten. (Hand. 2: 45, 46)



Kleur,
knip en plak

Kleur de duif netjes in. 
Knip de delen uit en plak de vleugels 

op het lijf. Doe een touwtje door  
de gaatjes in de vleugel. 


