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Achtergrondinformatie
Wat is Pinksteren
Het Pinksterfeest zoals wij het kennen stamt af van een Joods oogstfeest. Omstreeks de
maand mei van het jaar 33 vierden de Joden eerst dat ze gerst konden oogsten, de Pesach,
wat wij nu kennen als Pasen. Vijftig dagen later werd het oogstfeest afgesloten met de
laatste oogst: het oogsten van de tarwe, net zoals wij nu 50 dagen na Pasen Pinksteren
vieren.
Op 24 mei 33 gebeurde er namelijk iets bijzonder. Handelingen 2 beschrijft de hele
gebeurtenis: “De uitstorting van de Heilige Geest”.
Ongeveer 120 volgelingen van Jezus zijn op die dag bij elkaar gekomen om in Jeruzalem te
bidden. Jezus had hen dit opgedragen nadat hij met hen met Hemelvaart verlaten had. Toen
had hij hen echter ook beloofd dat de Heilige Geest terug zou komen.
Plotseling voelden de volgelingen een heuse windvlaag en zagen ze iets wat op vuur leek.
Op elke volgeling viel een vlam. Dit symboliseert dat de Heilige Geest in alle gelovigen
kwam. Hierdoor begonnen ze over alle daden van God te vertellen in alle (voor hen
onverstaanbare) talen. Maar de andere bezoekers van Jeruzalem verstonden hen wel.
Omdat “het verhaal van de Heilige Geest” hier start, wordt Pinksteren ook wel gezien als het
begin van de kerk.
Het Pinksterfeest duurde in het begin een hele week, nadien werd dit ingekort tot vier dagen.
Vandaag de dag duurt het feest 2 dagen. Telkens op zondag en op maandag.

Waar in de Bijbel vind je het Pinksterverhaal terug?
Het verhaal van Pinksteren vind je terug bij Handeling 2.
Hieronder vind u de tekst terug, zoals die staat geschreven in de jeugdbijbel van het
Nederlands Bijbelgenootschap.
‘Doe de luiken dicht’, zegt oma. ‘Volgens mij steekt er een storm op. Hoor je die wind?’
Dosas loopt naar de deur. Dat is vreemd. De wind giert langs de huizen. Maar de luiken
klapperen niet, de deur slaat niet dicht en de bladeren op het erf liggen bewegingloos in de
zon. De lucht is strakblauw. Dit kan niet. Waar komt dat geluid vandaan?
Hij zit een paar kinderen uit de buurt voor het huis langs rennen en hij vergeet dat hij er als
Egyptische jongen niet bij hoort, dat ze toch niet met hem willen spelen. Hij holt op blote
voeten achter ze aan, in de richting van het geluid. Een bulderende wind ishet, en als hij bij
de hoek is, houdt hij even in, uit angst omvergeblazen te worden; Maar er gebeurt niets. Een
licht, warm briesje, dat is alles. Van alle kanten komen mensen aangelopen en allemaal
gaan ze dezelfde kant op, in de richting van het geluid.
Dosas laat zich meevoeren over de markt, langs de stalletjes met meloenen, komkommers,
vijgen en olijven, de tafeltjes met vlees. Het gebulder van de wind wordt steeds harder.
Een klein steegje door, een plein op. En dan ineens kan hij geen kant meer op. Het staat hier
vol mensen. En het is duidelijk dat het geluid hier vandaan komt. Uit de bovenverdieping van
een huis.
Dosas kijkt verbaasd omhoog. Hoe kan dit? Hoe kan de storm opgesloten zitten in een huis?
En wat is er met die groep mannen aan de hand die daar voor het huis zo druk met iedereen
aan het praten zijn? Het lijkt wel of ze in brand staan! Of er vlammen op hun hoofd dansen!
Maar ze zien er niet geschrokken uit – ze lijken juist heel erg enthousiast ergens over.
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Dosas wringt zich door de massa heen en richt zich tot één van de mannen die voor het huis
staan. “Wat is er aan de hand?” vraagt hij in het Arabisch, zonder eraan te denken dat hij
Aramees moet praten. Maar de man geeft hem antwoord in zijn eigen taal. “Het is geweldig!”
zegt hij. “God heeft ons zijn Geest gestuurd!”
“Komt u ook uit Egypte?” vraagt Dosas verbaasd. Hij is hier nu een paar maanden maar hij
heeft nog nooit iemand ontmoet met wie hij zijn eigen taal kon praten.
De man schudt zijn hoofd. “Uit Galilea.”
“Maar hoe kan het dan dat u mijn taal spreekt?”
“He?”reopt een vrouw naast hem verbaasd. “Die man praat Grieks!”
“Lycaonisch!”
“Kretenzisch!”
“Ze spreken alle talen van de wereld. Hoe kan dat? Ze komen toch uit Galilea?”
“Ze zijn dronken!” roept een man. “Luister niet naar die onzin. Ze zijn stomdronken!”
“Wegwezen!” roept een ander. “Ga naar bed, jullie. Slaap je roes uit!”
Eén van de mannen gaat op een verhoging staan. “Mag ik even de aandacht?” roept hij, zijn
handen als een toerer om zijn mond. Langzaam wordt het wat rustiger. De man laat zijn
handen zakken en zegt: “Mijn naam is Petrus en ik kom inderdaad uit Galilea. Maar mijn
vrienden en ik zijn niét dronken, zoals sommigen van u denken! Dat zou ook wel een beetje
vreemd zijn, zo vroeg in de ochtend. Wat u hier meemaakt, is iets waar eeuwenlang naar
uitgekeken is. Het is de vervulling van een profetie1. U weet allemaal wat Joël gezegd heeft:
God zal zijn Geest uitgieten over alle mensen, jong en oud. Dat is vandaag gebeurd! De
Geest die Jezus beloofd heeft is hier, vrienden. Hij is als de wind die alles in beweging
brengt! Als vuur dat ons allemaal warm maakt.”
Dosas kijkt om zich heen. Het is stil geworden en iedereen staat aandachtig te luisteren.
“U hebt allemaal gehoord over Jezus van Nazaret.”
Dosas knikt. Jezus van Nazaret, daar heeft hij van gehoord, ja. Ze waren nog maar een paar
dagen in Jeruzalem toen hij gekruisigd werd. Hij is er zelfs nog heen geweest om te kijken.
Gruwelijk! Hij weet niet precies wat de man gedaan heeft maar het moet iets heel ergs zijn
dat hij zo’n straf verdiend had.
“Jezus is gekruisigd en gestorven”, gaat Petrus verder. “Terwijl hij niet verkeerds had
gedaan. Maar daarmee is het verhaal niet afgelopen. God heeft hem weer tot leven gewekt.
Wij zijn getuigen. Wij allemaal, zoals we hier staan. Jezus is sterker dan de dood. God heeft
hem opgenomen in de hemel en daar is hij nu. En hij heeft ons vandaag zijn Geest gestuurd,
zoals u ziet en hoort. U kunt er zeker van zijn, beste vrienden: Jezus, die u hebt laten
kruisigen, is de redder die God aan ons gegeven heeft.”
Als Ptrus stopt met praten, is het heel even doodstil. Dan barst een vrouw in snikken uit.
Mensen beginnen door elkaar heen te praten en te roepen. Er klinkt paniek door in de
stemmen.
“Maar dat is verschrikkelijk!”
“Hoe heeft dat kunnen gebeuren?”
“Dat wisten we niet.”
“Wat moeten we doen?”
Petrus zwaait met zijn armen boven zijn hoofd. “Geen paniek!” roept hij. “Geen paniek! God
wil u niet straffen. Hij wil u redden. Wilt u weten wat u moet doen? Vraag God vergeving voor
de verkeerde dingen die u gedaan hebt. En laat u dopen, als teken dat u een nieuw leven
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Een voorspellende uitspraak over gebeurtenissen in de toekomst
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wilt beginnen – in dienst van Jezus. God vergeeft u uw zonden als u dat doet en hij geeft u
zijn Geest. Niet alleen u, maar heel uw familie, en de mensen ver weg. Mensen overal ter
wereld.”
“Ik wil me laten dopen!” roept een vrouw.
“Ik ook!” roept een man.
“Mijn hele familie!” roept een ander.
“Tjonge”, zegt Dosas zacht bij zichzelf. Hij snapt er nog niet veel van. Maar hij heeft het
gevoel dat er hier iets heel bijzonders aan de hand is.
“Ik denk dat ik oma moet gaan halen.”

Wat wordt herdacht met Pinksteren?
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de
Drie-eenheid2, neerdaalde uit de hemel op de apostelen3.

Wie zijn de belangrijkste personen in het Pinksterverhaal?
Jezus, Paulus & Petrus.

Wie is de schrijver van het Pinksterverhaal?
Algemeen wordt aangenomen dat Lucas de auteur is van het boek Handelingen waarin het
Pinksterverhaal werd opgenomen.
Lucas heeft tevens ook een evangelie geschreven.

Waarom wordt Pinksteren gezien als startpunt van de kerk?
Toen Petrus het woord nam en aan de aanwezige mensen het verhaal van Jezus
verkondigden en hen opdroeg zich te laten dopen, voegden 3000 mensen de daad bij het
woord. Zij worden aanzien als de eerste gemeente van Jezus Christus.

2
3

Eén God in drie gedaantes: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verkondigen
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Spelletjes
Rebus
Welke zinnen zitten er verborgen in de rebussen?

…………… ………………………………………………….. ………………… ……………

…………………………………….

…………………………

………….. ………………………………………………. ……………….

…………………..

…………

…………………..

……………………..

……………. ………………………………………… ………………………………………

…………………………………………………. …………………………….
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Woordzoeker
Kan jij al de woorden vinden?









Apostelen
Drieduizend
Feest
Heilig
Kerk
Petrus
Vuur









Begin
Eerstelingen
Geest
Jeruzalem
Lucas
Tongentaal
Windvlaag
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Doop
Evangelie
Handelingen
Jezus
Pasen
Uitstorting

Pinkster Quiz
Ken jij al de antwoorden? Stuur ze ons op en wij laten het je weten!
1. Wat wordt tijdens Pinksteren gevierd?
 Het begin van de Schepping
 Jezus’ hemelvaart
 Komst van de Heilige Geest
 Geboortedag van apostel Paulus
2. Hoe werd de Heilige Geest zichtbaar bij de apostelen?
 Als duif
 Als vuur
 Als aureool
3. Wat betekent het woord ‘Pinksteren’.
 Het Geest-feest
 Vijftigste-dag
 Eindelijk daar
 Troost voor u
4. Waarvan werden de apostelen beschuldigt toen ze vervuld werden van de Heilige
Geest?
 Dat ze vloekten
 Dat ze gek waren
 Dat ze dronken waren
 Dat ze roddelden
5. Welke apostel stapte als eerste naar voren om de bezoekers van Jeruzalem toe te
spreken?
 Lucas
 Marcus
 Matteüs
 Petrus
6. Naar welke twee profeten verweest Petrus in zijn eerste toespraak?
 Simson en Elia
 Joël en David
 Jozua en Jesaja
 Mozes en Abraham
7. Hoeveel mensen kwamen op de eerste pinksterdag tot geloof?
 30
 300
 3000
 30 000
8. Welke mensen werden gedoopt?
 Zij die Petrus’ woorden aanvaardden
 Zij die overtuigd in tongen spraken
 Zij die uit schuldgevoel over de kruisiging huilden
 Zij die altijd hadden vertrouwd op de belofte
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9. Wat was een belangrijk onderdeel van de eerste gemeenten?
 Samen zingen
 Kerken bouwen
 Samen eten
 Hulporganisatie oprichten

10. Wat is Pinksteren oorspronkelijk voor de Joden?
 Oogstfeest
 Rouwdag
 Dankfeest
 Bevrijdingsfeest
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Knutselen!
Windmolen
Wat heb je nodig?
-

Sjabloon (zie bijgevoegd)
Duimspijker
Oud potlood
Stiften/kleurpotloden
Schaar

Kleur de prenten op het sjabloon (zie bijgesloten).
Knip het uit op de zwarte lijnen zodat het een vierkant wordt.
Knip vervolgens op de blauwe lijnen maar laat ca 2 cm over vanaf de binnenkant.
Prik met de duimspijker in de 4 witte hoeken een gaatje.
Neem vervolgens 1 witte hoek, steek de duimspijker er langs achter door, neem
vervolgens de tweede witte hoek en doe hetzelfde. Dit herhaal je tot je de 4 witte hoeken
op de duimspijker hebt.
Prik vervolgens de naald van de duimspijker door het midden van de achterkant van je
blad zodat de hoeken vast komen te zitten.
Als laatste prik je de duimspijker in het oude potlood en blazen maar!
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Sjabloon windmolen
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Kleuren!
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Spiegelverhaal Hemelvaart/Pinksteren
Het is de hoogste toren van de stad. Vanuit elke hoek kan iedereen hem zien staan. Met het
zicht op de toren kan niemand verdwalen. Nog maar 40 dagen geleden was hij de reden
voor het grote stadsfeest. Alle inwoners stonden te juichen en met vlaggen te zwaaien. Want
de toren was jarig. Al 700 jaar stond hij in het midden van de stad. Speciaal voor zijn
verjaardag was hij helemaal opgeknapt en schoongemaakt. Het hoogtepunt was natuurlijk de
muziek van de beroemde beiaardier geweest. Hij had een prachtig verjaardagslied voor de
beroemde toren gespeeld. De mensen hadden er ademloos naar geluisterd.
Maar nu is alles anders. Niemand juicht. De vlaggetjes blijven op zolder. De mensen in de
stad hebben verdriet. De beiaardier is dood. Als er vroeger een beiaardier stierf, werd hij
opgevolgd door zijn dochter of zoon. Al generaties lang werd de beiaard bespeeld door
dezelfde familie. Altijd weer konden de inwoners van de stad zich verheugen op nieuwe
muziek. Het stopte nooit. Tot nu. Deze laatste beiaardier had geen kinderen. Maar het is nog
erger dan dat. Niemand anders dan hij kan de beiaard bespelen. Niemand anders is ooit
helemaal boven in de toren geweest. Niemand weet precies hoe groot de bronzen klokken
zijn. Nooit had iemand de kunst van hem afgekeken. Nu zal de muziek met de beiaardier
sterven.
De toren is niet alleen een richtpunt voor verdwaalde mensen. Hij is niet alleen heel oud en
hoog. Hij is om een andere reden nog veel belangrijker. De toren zorgde voor muziek. En dat
gaf iedereen het gevoel dat het leven mooi was. Al zeven eeuwen lang kregen mensen
tranen in de ogen van de geluiden die de beiaard over de stad verspreidde. Al die tijd
toverde die prachtige muziek een glimlach om hun mond. Iedereen hield op met werken
wanneer de beiaardier zijn toetsen bespeelde. Alleen in de toren werd muziek gemaakt.
Niemand anders bespeelde een muziekinstrument. Niemand anders in deze stad maakte
muziek. Het luisteren naar de beiaardier was voor iedereen genoeg. Want wie kon er nu zo
betoverend spelen als hij? Alsof de hemel de aarde een kus gaf.
Maar nu is hij dood.
En dus is ook de beiaard dood. De muziek is dood. De toren is dood.
Al dagen zitten er mensen dicht bij de toren. Ze zijn verdrietig. Misschien wachten ze op
muziek. Op een wonderbaarlijke terugkeer van het hemelse geluid van de klokken. Alsof alle
zin in het leven voor hen ook dood is. Anderen hebben zich in hun werkkamer
teruggetrokken. Ze schrijven allerlei verhalen over die goede oude tijd. Over de beiaardiers
van alle eeuwen. Er is ook een grote groep boze mensen. Ze hebben protestborden gemaakt
tegen de burgemeester. Ze vinden dat er slecht is nagedacht over de opvolging van de
beiaardier.
---------------------------------------Vandaag is het tien dagen geleden dat de muziek uit de stad verdween. Niemand kan de
beiaardier vergeten. Er wordt nog steeds gehuild en geprotesteerd. Nog steeds worden er
herinneringen opgehaald. En er zijn meer en meer mensen die zich zorgen maken om de
toekomst. Aan de rand van de stad zit een groepje mensen om een vuur. Ze hebben hout
verzameld voor een speciale opdracht van de burgemeester. Ze heeft hen gevraagd om
kasten te maken. Grote en kleine kasten. Van eikenhout, beukenhout, berkenhout. Wat er in
het bos maar groeit. In die kasten zullen de klokken van de beiaard bewaard worden. Voor
altijd. Op het plein, rondom de toren. Die kasten zullen een zichtbare herinnering worden aan
de muziek die ooit uit die klokken getoverd werd. Nooit zullen de beiaardier en zijn muziek
hierdoor vergeten worden.
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Een jonge vrouw heeft de eerste kast al klaar. Vol trots houdt ze hem omhoog. Maar dan
gebeurt er iets onverwachts. Er steekt een wind op. Plotseling, alsof de wind losgelaten
wordt, schieten de vlammen van het vuur alle kanten op. Het haar van de vrouw raakt
helemaal in de war. Geschrokken gaan ze staan. Wat is hier aan de hand? Stil eens! Ze
horen muziek! Uit de holle kast in de handen van de vrouw komt een fluitend geluid. De wind
zelf maakt muziek, door de kast heen. En als ze de kast nog wat hoger houdt, is het geluid
anders. De wind blijft waaien, de muziek blijft klinken. Een paar anderen houden hun kast
ook omhoog. Het fluitend geluid uit hun kasten verschilt van dat van haar. De vrouw lacht.
Ze heeft een idee. Zou ze dit ook zelf kunnen? Kan ze zelf met hout muziek maken? Ze pakt
een dikke tak. Met haar houtgereedschap maakt ze hem hol. En dan blaast ze erin. En ja! Ze
hoort haar eigen muziek. Het duurt niet lang voordat iedereen in het groepje op een tak
blaast. En samen klinkt het als muziek in hun oren. Het doet hen denken aan de beiaardier.
Aan hun gelukkige leven onder de torenklokken. De rest van de dag maken ze takken hol.
En ’s avonds rennen ze naar de stad. Aan iedereen die ze tegenkomen delen ze een tak uit.
“Blaas er maar op!”, roepen ze hen toe. “Muziek is overal!”.
Een dag later is het een drukte van belang aan de voet van de toren. De hele stad is
samengekomen. Iedereen heeft een houten fluit in zijn hand. Sommigen hebben er gaten in
gemaakt. Anderen hebben hem versierd of geverfd. Iedereen maakt muziek. Iemand heeft
een spandoek gemaakt. En alle mensen zingen luidkeels wat er op geschreven staat:
‘Muziek zal altijd blijven klinken!’.
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