Houvast voor jongeren
en hun gemeenten

Met de wind wordt de Heilige Geest bedoeld. De
wind wakkert je aan en zet je in beweging. Vuur
betekent in de Bijbel meestal reiniging. De Heilige Geest wil
de zonden uit ons wegbranden en tegelijk mensen in vuur
en vlam zetten. Deze verzen zijn een vervulling van wat
Johannes de Doper gezegd heeft over het dopen met de Heilige Geest met water en vuur (Lukas 3:16) en een vervulling
van Joël 2:28-29. Het Griekse woord voor tongen kan ook
vertaald worden als ‘taal’. Dit betekent taal in de zin van
‘Godsspraak’.
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Kolossenzen

1. O
 mcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.
2. De Geest wil ook jou in beweging zetten. Zodat jij
anderen gaat vertellen over wie God is. Hoe kun je dat
doen? Wat zou jij over God vertellen?
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Voor wie en voor wat bidden en danken we?
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In vuur en vlam
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Wist je dat…
deze woorden in de Bijbel iets heel moois betekenen?
Vuur = schoonmaken
Wind = Heilige Geest
Andere talen = God wil dat alle mensen Hem leren kennen.
Geloven is voor iedereen!

Brieven met het goede nieuws, verhalen over Jezus
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Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.
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DE Heilige Geest

PUZZELEN EN KLEUREN

Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Illustraties: Linda Bikker.
Puzzels: HGJB, Kerkboekje, Alma Knol. Oplossingen (in spiegelbeeld):
.njiz negiuteg njim tluZ jiG nE .tseeftsgoO

ZET JOU IN

beweging !
KRAAK DE CODE

Hiernaast zie je een lijst met
gewassen die in de grond gezaaid
of geplant worden. Ze staan
allemaal in de Bijbel. Zoek ze op en
streep ze door. De overgebleven
letters vormen een woord dat met
deze gewassen te maken heeft.
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ajuin • dille • distel
gerst gierst • gras
knoflook • komijn
komkommer • lelie
mosterd • munt
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Voor op de club

BIJ DE
PREEK

Hemelvaart: ‘Een gezegend afscheid!’
Bijlage bij 6.1

vlammetje

Hemelvaart: ‘Een gezegend afscheid!’
Bijlage bij 6.1

vlammetje

De uitstorting van de
Heilige Geest
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Wat hiervoor gebeurde: Jezus werd gekruisigd. * Jezus is
opgestaan uit de dood! * Jezus verschijnt aan de vrouwen en aan de
discipelen. * Jezus gaat terug naar de hemel.

7

Hoe groeit iets?

Je weet vast wel dat er regen, zon en aarde
nodig is om iets te laten groeien. Maar er is
ook kracht voor nodig! Zonder kracht groeit
het zaadje niet.
Voor ons geloof in God, in de Heere Jezus
Christus is de Bijbel, de kerk en gebed nodig,
maar ook de Heilige Geest. Je ziet Hem niet,
maar Hij zorgt ervoor dat je gaat geloven en
dat je geloof ook sterker wordt en groeit.

MIJN NAASTE LIEfHEBBEN?!
De Bijbel open

‘Wie is jouw naaste?’ Misschien denk je
meteen aan degene die naast je zit. Of aan
iemand die dicht naast je staat, zoals je
beste vriend of je grote zus. Maar, als we
goed naar Jezus luisteren, klopt de vraag
Lukas 10:25-37
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zus of broer.

0 Hij helpt mij ......................................

IK WIL EEN NAASTE zIJN
0 Hij helpt mij om vriendelijk

De vrucht van de
Heilige Geest!
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0 Hij helpt mij met bidden
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0 Hij helpt mij om niet zo snel

(vul zelf iets in)

Jezus vraagt van ons om een naaste te zijn
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op verschil
lende
.
Jezusmensen.
vraagt vanDatonsdoe
omjeeen
naaste
te zijn voor andere
Dat doe
je manieren 'een naaste' zijn
hoevoor
kunanderen
jij helpen
voor andere
door
andere
Je
kunt
iemand
helpen
door andere mensen te helpen als dat nodig is. Zo laat je zien dat je veel vanmet de boodsc happen en
of iemand
troosten
bij
zo zelf ´een naaste´
mensenJezus
te helpen
houdt.als dat nodig is. Zo laat je
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je niet kent of een keertje zomaar op bezoek bijzijn?
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lijstjes hieronder.
Teken of schrijf wat jij zou kunnen doen!

dit kan ik voor
mijn opa doen.

dit kan ik voor
mijn moeder doen.

dit kan ik voor
mijn vriend doen.

dit kan ik voor een
onbekende doen.
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OM THUIS TE ZINGEN:
oth 445 ‘T IS FEEST VANDAAG // oth 538 LAAT ZO JE LICHT MAAR SCHIJNEN // oth 379 HEER UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN

