
PINKSTERVIERING

KOM IN BEWEGING
Een Pinksterviering waarin de komst van de Heilige Geest centraal staat.

Deze Pinksterviering kan thuis gebruikt worden.

De gemeente of leidinggevenden van het jeugdwerk kan de viering ook gebruiken als leidraad voor een speciale ‘on-
line kinderdienst’.

Lees ter voorbereiding eerst deze uitleg door.

OVER HET THEMA
Deze Pinksterviering heeft als thema ‘Kom in beweging’. Zoals de wind de bomen of een molen in beweging zet, zo 
zet de Heilige Geest ons in beweging. We vieren met Pinksteren dat de Heilige Geest gekomen is en ons wil helpen 
om Jezus te volgen en in Hem te geloven. De Geest zet in beweging!
In de Bijbel lezen we bij de uitstorting van de Heilige Geest ook over de tekenen ‘wind en vuur’. In deze liturgie staat 
‘wind’ centraal, maar ook ‘bewegen’ speelt een grote rol. Zo worden de kinderen uitgedaagd om tijdens de viering 
letterlijk ‘in beweging’ te komen: met een proefje, met bewegingen tijdens de vertelling, tijdens het zingen van een 
lied, door bellen te blazen, enz. Het is dan ook aan te raden de liturgie van tevoren door te lezen om hier goed op in 
te haken en het thema zo dichtbij jouw kind/kinderen te brengen.

ALGEMENE VOORBEREIDING VAN DE VIERING
Betrek jouw kind/kinderen bij alle voorbereidingen. Maak samen met de kinderen mooie versieringen om op te han-
gen of neer te zetten. Maak het gezellig! Een aantal ideeën:
- Zoek ter voorbereiding materalen/voorwerpen/platen op over het thema ‘Kom in beweging’. Wat komt in beweging 
door de wind? Wat komt in beweging door jou? Bijvoorbeeld omdat jij het op moet winden, moet aanslingeren?
- Maak een collage van plaatjes uit tijdschriften bij het thema: Welke bewegingen zie jij op straat, in het verkeer, bij 
het koken, enz.
- Maak een mooie Pinkster-kijktafel. Waar moet jij allemaal aan denken bij het Pinksterfeest? Denk aan: duiven, vlam-
men, kaarsen, vuur, allemaal mensen, waaien, wind, enz. Kijk op het internet voor meer inspiratie.
- Zoek bijbelteksten op die gaan over Pinksteren en/of de Heilige Geest. Leg er een aantal neer op de tafel (uitprin-
ten/grote letters) en lees ze samen.
- Speel in de dagen voorafgaand aan het Pinksterfeest alvast een spelletje dat past bij het thema (zie hieronder). Kin-
deren hebben dan alvast kennisgemaakt met ‘de wind en beweging’.
 
Verdere voorbereidingen:
- Verdeel de voorleesstukjes uit de liturgie en laat het kind/de kinderen even oefenen.
- Spelen jullie zelf een instrument? Maak hier gebruik van. De liederen kun je van tevoren oefenen met elkaar.
- Zoek de liederen op via Youtube, zodat je op deze manier de liederen tijdens de Pinksterviering samen kunt meezin-
gen (of kunt luisteren).
- Zorg voor iets extra lekkers na afloop van de viering.

Voor de viering zet je klaar:
- Liedbundels Op Toonhoogte en/of de liturgie met tekst
- Een ipad of laptop met Youtube - zet de liederen alvast klaar
- Proefje: doorzichtig glas, rozijnen, Spa
- Kaarten maken: stevig papier/kaarten, stiften, potloden, plaatjes, enz.
- Bellenblazen



LIEDEREN
Hieronder alle liederen uit de Pinksterviering even op een rijtje. Deze zijn bijna allemaal te vinden in de liedbundel Op 
Toonhoogte. Uiteraard ben je vrij om te kiezen welke liederen er in jouw liturgie een plekje krijgen. Pas de liederen 
aan de leeftijd aan van jouw kind/kinderen.

Onder het kopje ‘Overige liederen’ vind je nog meer suggesties.
Dit is de dag (148)
Psalm 118:12 (Psalmboek)
Ik moet weggaan (luisterlied youtube/444)
Wees welkom, Geest van God (Opwekking 788)
Vuur uit de hemel (449)
Door de kracht (439)
‘t is feest vandaag (445)
Ik volg de Heer (luisterlied youtube/519)
Samen in de naam van Jezus (360) 

Overige liederen uit Op Toonhoogte: (zie ook rubriek: Werk van de Geest / Hemelvaart en Pinksteren)
Geest van hierboven (136)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (138)
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods (139)
Een vlammetje hier (440)
Geest van God (442)
In vuur en vlam (443)
O Heilige Geest (447) 

Overige liederen bij Pinksteren:
Fikkie steken – Herman Boon
 
 

CREATIEF EN SPELLEN
Na de viering kun je als gezin nog creatief of actief aan de slag met het thema. Dit kan na het koffie drinken, maar 
bijvoorbeeld ook op Tweede Pinksterdag. Als ouder heb je hiermee een extra moment te pakken om bij de kinderen 
de boodschap van Pinksteren nogmaals onder de aandacht te brengen. Zie bijlage ‘Ideeën voor het Pinksterfeest’.

Een fijne en gezegende Pinksterviering toegewenst!



Bijlage ‘Ideeën voor het Pinkfeest’
Idee 1 - Bellen blazen
Zorg dat je bellenblaas klaar hebt staan tijdens deze Pinksterviering. De meeste kinderen vinden het bellen blazen 
heel erg leuk en zeker de jongste kinderen kun je hiermee een feestelijke taak geven tijdens de viering. Houd eerst 
een gesprekje over het ‘bellen blazen’. Hoe kun je bellen blazen? Waar komt die wind vandaan? Dat is jouw adem. 
Met jouw adem (wind) komen de bellen tot ‘leven’, ontstaan er bellen en komt er beweging in het sop. Zo wil de Hei-
lige Geest in jouw leven komen, om jou in beweging te zetten, zodat jij gaat laten zien dat je Jezus wilt volgen en veel 
van Hem houdt. Wij komen ‘tot leven’ door de adem van de Geest.
- Laat de kinderen tijdens één of meer liederen bellen blazen. Bijvoorbeeld tijdens het luisterlied.
- Of blaas allemaal bellen tijdens het slotlied. Eventueel verdeel je het zingen en blazen over de gezinsleden/de kin-
deren: eerst zingen jullie en blazen jullie bellen, en dan andersom.
- Maak samen een eigen bellenblaas. Na afloop of juist voor de viering (en zet deze tijdens de viering in). Kijk op het 
internet voor ideeën om zelf een bellenblaas te maken en voor een recept van bellenblaassop.
- Houd samen een bellenblaasfeest in de tuin of op straat.

Idee 2 - Bellenblaasfeest
· Vul een emmertje van bijv. yoghurt met een laagje bellenblaassop. Geef iedereen één rietje. Blaas allemaal tegelijk 
met jouw rietje in het emmertje. Wie heeft als eerste sop/schuim over de rand van de emmer?
· Maak een grote bellenblaas: rijg een ring aan een touw en maak dit touw vast aan twee stokken. Vul een platte gro-
te bak of schaal met bellenblaas, doop het touw in het sop. Doe de stokken open en zorg ervoor dat het touw strak 
staat. De ring hangt onderaan. Ga op de wind staan en doe de stokjes open en dicht voor de mooiste bellen. Op het 
internet zijn verschillende filmpjes te vinden, waar hele grote bellen worden geblazen. Kijk hiernaar met de kinderen.
· Leg allerlei voorwerpen neer waar je bellen mee kunt blazen. Vormpjes en stokjes. Maak met pijpenragers zelf een 
bellenblaasstokje of tape een bosje rietjes aan elkaar met plakband. Je kunt ook van ijzerdraad een stokje maken. 
Doop jouw ‘bellenblaasstokje’ in het sop en blazen maar. Maak er een wedstrijd van: wie kan de grootste of kleinste 
bel maken? Wie kan meer dan 20 bellen tegelijk maken?

Idee 3 – Spel ‘Watje blazen’
Nodig: watjes, rietjes.
Werkwijze: Speel het spel in tweetallen of met het hele gezin. Deel rietjes uit en ga aan de zijkanten van een tafel 
staan. Met het rietje probeer je het watje naar de overkant te blazen. Als het watje van de tafel valt aan jouw kant, 
heeft de tegenspeler een punt gemaakt. Je kunt ook allemaal met tien punten beginnen en aftellen. Valt het watje bij 
jouw kant van de tafel, dan heb je een punt minder.
Variatie: Je kunt er ook een wedstrijdje vér-blazen van maken. Markeer op tafel verschillende afstanden, bijvoorbeeld 
door gekleurde vellen op tafel te leggen of met gekleurd tape lijnen te trekken. Wie blaast het watje het verste? Hoe 
blaas je het verste, met of zonder rietje?
Link naar het thema: Zoals we door te blazen het watje in beweging brachten, zo brengt de Heilige Geest mensen in 
beweging om te vertellen over Jezus.

Idee 4 – Spelletje ‘De wind waait over’
Nodig: zet stoelen neer in de kamer, net ééntje minder dan je gezinsleden hebt. Vertel: We gaan een spel doen waar-
bij de wind je in beweging zet.
Werkwijze: Laat één gezinslid gaan staan, de anderen mogen gaan zitten op een stoel. Het gezinslid dat staat is ‘de 
wind’. Hij of zij moet proberen op een stoel te terecht te komen. Daarvoor gaat hij/zij een opdracht geven aan de 
anderen. Hij/zij zegt: ‘De wind waait over…’. En mag vervolgens kiezen wat hij of zij invult. Bijvoorbeeld ‘iedereen met 
blauwe ogen’. Vervolgens gaat iedereen met blauwe ogen van stoel wisselen en probeert degene die staat een lege 
stoel te bemachtigen. Kies dus tactisch wie er wisselen moet.
Link naar het thema: Vraag wat er gebeurt als het waait. Dan gebeurt er wat en je voelt de wind. Alleen kun je deze 
niet zien. De Heilige Geest kun je ook niet zien, maar deze zorgt er wel voor dat mensen (dat wij!) in beweging ko-
men.

Idee 5 – Knutsel een windgong
Nodig: stevige, rechte takken of kledinghangers, touw, bierdoppen, sleutels, plastic doppen, kralen en/of schelpen. 
Het gaat erom dat het materiaal geluid maakt als het tegen elkaar aankomt. Verder heb je nodig: een houten plank 
waar je op timmeren kunt, hamers, spijkers en knijptangen. Eventueel verf en/of papier om de kledinghanger/tak te 



versieren.
Voorbereiding: Leg alles klaar en zorg voor voldoende materialen om de windgong te maken. Eventueel kun je als 
ouder van tevoren gaatjes maken in de bierdoppen, schelpen en plastic doppen.
Gesprekje: Hebben jullie de wind wel eens gehoord? Je kunt de wind horen, vooral als het hard waait. Maar als het 
stil is dan moet je heel erg je best doen om de wind te kunnen horen. De Heilige Geest kun je ook horen. Bijvoorbeeld 
door een stem in je hoofd of doordat je ineens bedenkt dat je iemand wilt gaan helpen. Ook dan moet je goed luiste-
ren. We gaan iets maken wat je goed kunt horen als het hard waait, maar als het niet zo hard waait, dan moet je goed 
luisteren. We hangen deze windgong op in de kamer of in de tuin en dan denken we steeds aan het luisteren naar de 
Heilige Geest.
Werkwijze: Versier eerst de kledinghanger of de tak. Dit kan met verf, met stiften, met slingers en linten. Maak dan 
gaten in de bierdoppen, flessendoppen en schelpen. Dit doe je door het materiaal op een stevige plank te leggen en 
er met een hamer en stevige ronde spijker een gat in te slaan. Bierdoppen kun je ook met een tang om de touwen 
heen knijpen. Knip nu een aantal touwen, die je straks aan de kledinghanger vast gaat maken. Neem hiervoor een 
even aantal touwen. Knoop eerst zoveel mogelijk materialen aan de verschillende touwtjes vast. Zorg ervoor dat de 
voorwerpen dicht bij elkaar aan het touw vast komen te zitten. Knoop als alle touwen klaar zijn, de touwen dicht 
naast elkaar vast aan de tak of kledinghanger. Zorg ervoor dat ze elkaar dus gemakkelijk kunnen raken.
Na afloop: Houd allemaal je windgong omhoog en blazen maar! Hang ze samen op.


