
Zondag 23 mei 2021. Pinksteren. Een huisliturgie (met dank genomen van 
www.kinderwoorddienst.nl)  
 
Klaarleggen van te voren: een rood kleed, kaars, gekleurd papier, A4-papier, lijm, 
of plakband, versiermaterialen zoals stickers of crêpepapier of stiften, schaar, 
 
Informatie voor de ouders:   
Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. Jezus is voorgoed naar de hemel. Hij heeft 
zijn leerlingen een Helper beloofd. Want ze hebben de opdracht om mensen over 
Jezus te vertellen. En daarbij kunnen ze wel wat steun gebruiken. 
Dan merken ze dat het haast vanzelf gaat! Iedereen verstaat hen! God helpt, ook al 
zien ze Hem niet.  
 
Met de kinderen denken we na over hoe bijzonder dat is, dat iedereen elkaar 
verstaat. Normaal moet je daar heel veel moeite voor doen, en dan lukt het soms nog 
niet. 
 
De huisliturgie 
Leg een rode doek op de grond of op een tafeltje. 
Steek de kaars aan. Maak met de kinderen een kruisteken en bidt  
 
het Gebed om elkaar te verstaan, zonder woorden 
 
Goede God, 
Ik heb niet altijd woorden, 
om te zeggen wat ik voel. 
 
Ik kan ook gewoon een beetje stil zijn 
en dan bedoel ik toch een boel. 
 
Soms brand ik een kaarsje en praat ik zonder woorden. 
Soms zing ik juist een melodietje van een vrolijk liedje.  
 
U doet ook het zelfde God,  
U komt bij ons als wind en vuur, 
als licht in donkere dagen. 
 
Ik hoor U dan niet praten 
maar voel U dan dichtbij. 
 
Wij bidden U: 
Help ons elkaar te verstaan op verschillende manieren. 
Een gebaar zegt soms meer dan 1000 woorden. 
 
Amen 
 
 
Inleiding op het verhaal: Zeg tegen de kinderen dat u ze graag wat wilt vragen. 
Verander uw taal in een brabbeltaal. Geef elk kind een hand en zeg dat u blij met 
hen bent in brabbeltaal. 

http://www.kinderwoorddienst.nl/


De kinderen zullen u verbaasd aankijken maar de intentie van het gebaar dat u 
maakt (zeggen dat u blij met hen bent) zullen zij zeer waarschijnlijk oppikken.  
 
Laat daarna de kinderen in hun eigen brabbeltaal tegen elkaar zeggen dat ze blij zijn 
met elkaar.  
 
Leg daarna uit dat in het verhaal van vandaag de mensen elkaar gingen verstaan, 
ondanks dat ze allemaal uit andere landen kwamen en heel verschillende talen 
spraken. 
 
Vertel dan het verhaal.  
 
Navertelling Handelingen 2,1-11 
 
De adem van God 
 
Vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest, 
waren de leerlingen van Jezus samen in een huis. 
Plotseling werd het huis gevuld met een geluid 
alsof er een hevige wind opstak. 
Bij ieder verschenen vurige vlammen boven hun hoofd. 
Ze werden vol van de heilige Geest 
en begonnen te praten in verschillende talen.  
Op die dag waren er in Jeruzalem mensen uit allerlei landen 
om het Pinksterfeest te vieren: 
uit Azië, Egypte, Rome, Libië, 
en ze waren allemaal stomverbaasd 
omdat ze de leerlingen uit Galilea 
hoorden praten in hun eigen taal. 
Wat ze hoorden was groot nieuws:  
- Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd, 
is opgewekt uit de dood, Hij leeft! 
Hij is de levende Heer, 
en Hij is voor altijd bij ons! 
 
En dat is nog altijd groot nieuws. 
 
Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 
 
(De navertelling is overgenomen uit Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen, 
Adveniat, Baarn, 2014, blz 158-159) 
 
Gesprek met de kinderen 
In het Pinksterverhaal praten mensen in verschillende talen. Normaal kun je elkaar 
dan niet verstaan, tenzij je de taal kent. Maar met Pinksteren gebeurt het dat de 
mensen elkaar toch kunnen verstaan. Ze weten wat er gezegd wordt door de 
discipelen.  
 



Probeer de kinderen zich te laten verplaatsen in een situatie waarin je mensen 
ontmoet die een andere taal spreken. Hoe kun je die dan toch een beetje verstaan. 
Zijn de kinderen bijvoorbeeld wel eens in het buitenland op vakantie geweest en 
speelden ze met kinderen waarvan ze niet de taal konden verstaan? Lukte het hen 
om samen te spelen? Hoe maakte ze elkaar toch dingen duidelijk. Misschien zijn er 
kinderen op school die uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Hoe zal het 
zijn om in een land te zijn waar ze niet hun eigen taal spraken? Hoe hebben zij zich 
verstaanbaar gemaakt?  
 
Gods woorden komen op verschillende manieren bij ons. Maar niemand heeft 
rechtstreeks met God een gesprek gevoerd, zoals je dat doet met mensen om je 
heen. 
Filosofeer met de kinderen over de manieren waarop zij praten met God of God praat 
met hen. 
Leg de kinderen een aantal vragen voor 
- Heeft God taal nodig om zich verstaanbaar te maken? 
- Heb JIJ taal nodig om met God te praten? 
- Op welke manier(en) kan je met God praten? 
- Op welke manier(en) kan God met jou praten? 
- Kan God alle talen verstaan? 
Er zijn meer manieren om iemand te verstaan dan alleen met woorden. 
Tussen God en mensen is dat misschien wel logischer dan tussen mensen onderling. 
Hoe denken de kinderen hierover? 
 
Hoe kunnen mensen elkaar dingen duidelijk maken? Hoe kan je dingen duidelijk 
maken zonder een taal die jij spreekt en die de ander verstaat? (Denk aan gebaren, 
tekenen, wijzen, gezichtsuitdrukkingen, emoties laten zien.)  
 
Sluit dit gesprek af met een gebed voor mensen die jullie kennen, of voor mensen die 
ziek zijn, of die niet begrepen worden. Bid daarna samen het Onze Vader:  
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Knutselen: Spreektoeters maken 
 
Benodigdheden 
 



A4 papier in diverse kleuren 
Lijm of plakband 
Versiermaterialen zoals stickers of crêpepapier of stiften 
  

 
Hoe mooi zou het zijn als je een toeter had waarmee 
iedereen altijd verstond wat je zegt. Laat de kinderen 
zo'n toeter maken. 
 
Van het A4 papier rol je een toeter die aan de ene kant 
smal is en aan de andere kant breed.  
Maak hem vast met plakband of lijm. 
Laat de kinderen de toeter versieren.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pinksterversje 
 
Pinksteren keert je van binnen  naar buiten: 
 
niet langer gevangen en niet meer op slot! 
 
Een windvlaag komt om onze oren fluiten: 
 
een vlaag van nieuw leven, een zoen van God! 
 
Ja, Jezus is weg, naar de hemel verdwenen, 
 
we denken dat alles voor niets is geweest, 
 
maar Pinksteren zet ons weer op onze benen: 
 
we krijgen het vuur van de heilige Geest! 
 
 
Blaas de kaars uit en ga lekker met elkaar naar buiten!  
 


