
Pinksterviering Samen thuis bij God
Hieronder volgt de verkorte versie van de Pinksterviering. De uitgebreide versie is tegen 
betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl.

Algemene toelichtng
In de Pinksterviering wordt de link gelegd met het Pinkstproject Thuis bij God van Vertel Het 
Maar. Verder worden er tps gegeven voor de aankleding van de zaal, voor het 
voorbedenboek en het collecteren. 

Bijbelgedeelten Handelingen 2 en Johannes 14
Het Pinksterproject gaat over de periode tussen Pinksteren en Wederkomst. Jezus heef zijn 
discipelen de belofe gegeven dat Hij een plek voor hen in orde aan het maken is, namelijk 
het huis van God. En die belofe geldt ook voor ons. Als die plaats klaar is, komt Hij ons halen
en mogen wij wonen waar Hij is. Bij God. Dit huis van God of het Vaderhuis is niet bedoeld 
als letterlijk een huis. Het is een plek waar God is. Waar het goed zal zijn en veilig. Daar 
mogen we ons geborgen weten en thuis voelen. En we mogen ook anderen hiervoor 
uitnodigen: iedereen is welkom bij God. 

Pedagogische aandachtspunten
De meeste kinderen wonen in een huis. Of dat nu een klein huis is of een groot huis doet er 
niet toe. Het gaat erom dat dit huis hun – als het goed is – geborgenheid en veiligheid biedt. 
Maar een eigen plek om te wonen is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Denk maar aan de 
vele vluchtelingen die hun huis moesten achterlaten. Waar voelen zij zich nog thuis? In deze 
Pinksterviering gaat het erom je thuis te voelen bij God. Daar mag je helemaal jezelf zijn. Je 
mag je geborgen weten en het is er veilig. Bij het Pinksterfeest vieren we dat God in ons hart 
wil komen wonen met zijn Heilige Geest. Daar wil Hij ook thuis zijn. Dit is zulk goed nieuws 
dat we dat niet voor onszelf willen houden, maar willen delen met iedereen. Zo mogen we 
ons samen thuis bij God weten.
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Werkvormen
De Pinksterviering bestaat uit de volgende werkvormen:

Sketch Cas en Sanne
Bij de kindermomenten van het Pinksterproject Thuis bij God is iedere week een 
spiegelverhaal over Cas en Sanne. Deze verhaaltjes kun je samenvoegen tot één geheel en 
gebruiken als een sketch. Desgewenst kan Vieren in de kerk deze sketch schrijven. De 
Pinksterviering bevat ook een suggeste voor een 5e spiegelverhaal over Cas en Sanne.

Pinksterverhaal met levende foto’s
Vertel het verhaal van Pinksteren uit Handelingen 2 en laat ondertussen door een groepje 
kinderen uitbeelden waar het over gaat. De kinderen maken tableaux vivants, levende foto’s
van het verhaal. 

Quiz: Wonen in de wereld
Overal op de wereld wonen mensen. Er zijn heel veel verschillende huizen te vinden. We 
gaan eens kijken of de kinderen herkennen welke mensen in welke huizen wonen en waar 
dat is. 

Huis van God  
In het Pinksterproject gaan de verhalen over het huis van God. Dit is niet een echt huis, maar
een plek waar je thuishoort. Hoe zou die plek er uitzien? Laat de kinderen meedenken over 
hoe (mooi/goed/bijzonder) deze plek zal zijn.

Getuigen van God in alle talen
Tijdens het Pinksterfeest gebeurt er iets bijzonders: de leerlingen spreken in allerlei talen die
ze zelf niet kenden. En de mensen horen hen in hun eigen taal spreken over Gods grote 
daden. Hoe zou dat geklonken hebben? Allerlei talen door elkaar? Bijzonder om dit eens uit 
te proberen met elkaar.

Vertellen over God
De discipelen vertellen over God aan alle mensen in Jeruzalem. Ze zijn er helemaal vol van. 
Wat zouden wij vertellen over God? Wat zouden wij laten zien in een tekening en hoe 
zouden wij dat opschrijven in allerlei woorden? Sommige kinderen vinden het misschien wel 
heel leuk om een infographic te maken. Een PowerPointpresentate of een Prezi-presentate.

Een lopend vuurtje
Een nieuwsbericht kan tegenwoordig razendsnel gaan. Maar in de tjd van de Bijbel 
verspreidt zich het nieuws over de Here Jezus ook snel. Om eens te testen hoe snel een 
nieuwsbericht zich door de ruimte kan verspreiden, wordt dit uitgetest in deze werkvorm.
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De Bijbel in alle talen
Voor ons is een Bijbel in onze eigen taal heel gewoon. Maar dat was vroeger niet zo. Mensen
vertelden elkaar de verhalen over Jezus en God. Pas later werd alles opgeschreven. Het 
duurde vele eeuwen voordat de Bijbel in het Nederlands verscheen. Wij hebben allerlei 
(kinder)Bijbels tot onze beschikking. Maar er zijn nog steeds veel volken waar ze geen Bijbel 
in hun eigen taal hebben. Hoe kunnen deze mensen toch een Bijbel in hun eigen taal krijgen?

Suggestes voor liederen en gebed(spunten)
Vertel Het Maar geef allerlei suggestes voor liederen. In deze viering worden aanvullende 
suggestes gegeven. Daarnaast worden er ideeën gegeven voor het gebed.

Voorbeeldviering
Om je een beetje op weg te helpen, heef Vieren in de kerk een voorbeeldviering 
geschreven, inclusief een tjdsplanning.
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