Miniviering voor het Hoogfeest van Pinksteren, zondag 31 mei.
Tot zondag 5 juli gaan de kerkdiensten niet door, daarom maakten we
weer een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden, zo kun je
samen stilstaan bij alles wat er gebeurt. Ook in deze miniviering is
Jezus bij ons aanwezig, gedachtig Zijn woorden: ‘Waar twee of drie in
mijn Naam bijeen zijn ben IK in jullie midden’.
We wensen je een mooie viering!
Opening
Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone kaars
zijn of een waxinelichtje, maak een kruisteken en luister met elkaar
naar het liedje: ‘Als alles duister is’ door Sela,
zie Youtube:
www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=2Gwq9YhpxmY&fe
ature=emb_logo
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Inleiding
Pasen tot Pinksteren zijn samen één groot feest van 50 dagen.

Pinksteren is de vijftgste dag (Grieks: pentakosta). Met Hemelvaart
gaat Jezus voorgoed naar de hemel. Hij heeft zijn leerlingen een
helper, een trooster beloofd. De opdracht van Jezus is om mensen
over hun grote held Jezus te vertellen. Daarbij krijgen ze een duwtje in
de rug. Als een windvlaag wordt de heilige Geest als helper voelbaar.
Ze voelen het vuur van binnen en zijn niet bang meer, luister maar
naar het Pinksterverhaal:

Pinksteren is de dag waarop de Joden het oogstfeest vieren. Het was
druk in de stad, want het was feest. Maar niet voor de leerlingen. Zij
waren met Maria, de moeder van Jezus bij elkaar om samen te eten.
Ze durfden nog niet naar buiten te gaan, want misschien zouden zij
ook gevangen genomen worden, net als ze met Jezus hadden gedaan.
Opeens begon het te waaien, overal in huis, alsof de ramen open
stonden. Het waaide heel hard ... En er kwam vuur! Ze voelden het
van binnen, maar je zag ook op ieders hoofd een vlammetje. De
leerlingen voelden zich helemaal warm worden. Ze wisten niet wat er
met hen gebeurde, maar ze begonnen allemaal te praten, door elkaar
heen, in talen die ze helemaal niet kenden. Ze keken elkaar verbaasd
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aan. Wat gebeurde er nou?
Ze hadden het tot nu toe heel eng gevonden om naar buiten te gaan
en de mensen over Jezus te vertellen. Maar nu voelden ze een kracht
in zich en durfden ze alles! Ze gingen de straat op en begonnen de
mensen te vertellen over de wonderen van God en Jezus hun vriend.
Het maakte niet uit welke taal de mensen spraken, iedereen kon hen
verstaan. De mensen gingen begrijpen dat Jezus niet dood was. Ze
zeiden: “Je kunt Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij
leeft!” De mensen die naar hen luisterden werden zelf ook blij en
enthousiast.
De wind en het vuur, dat had te maken met de heilige Geest, die als
een adem de mensen kracht geeft. Het was zoals Jezus gezegd had:
deze heilige Geest was een trooster, een helper voor de mensen. Zo
ging het verhaal heel snel door de wereld! Als een lopend vuurtje! En
het vlammetje brandt nog altijd, ook hier bij ons in deze kring. Het
vuur van Pinksteren was het allereerste begin van onze kerk.

In gesprek met de kinderen
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Vraag aan de kinderen: Wat doet de heilige Geest allemaal in dit
verhaal?
- veroorzaakt geraas
- laat de wind waaien
- vult het huis
- laat vurige tongen verschijnen
- verspreid zich en zet neer
- maakt mensen blij
- laat vreemde talen spreken
- laat iedereen elkaar verstaan
- laat mensen versteld staan
• Herhaal de antwoorden (natuurlijk mogen de kinderen ook andere
dingen noemen!) en steek dan bij elk woord van de Geest één van de
kaarsen/lichtjes aan. Net zo lang tot alle lichtjes/kaarsen branden.
• Bid vervolgens samen een pinkstergebedje:
Geest van God, als u er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als u er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als u er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, u maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt u dan waaien en ons veranderen?
Bid tot slot het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede
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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
En luister daarna naar dit gebedsliedje:
'Geest van God adem van leven, zie Youtube:
www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=6MRjOrHjCgk&featur
e=emb_logo
Laat vandaag de lichtjes branden. Als teken van het vuur in je hart.
• Extra: Knutsel van vlammen

Nodig:
- 3 closetrollen (1 per vlam)
- schaar
- verfdoos of tubes acrylverf
- kwastje
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Doen:
Foto 1: maak de closetrollen plat. Knip een gevouwen kant open
door precies de vouw eraf te knippen.
Foto 2: knip de reep in drie gelijke stukken van ruim 3 cm breed.
Maak de stukken ongelijk van hoogte door van eentje 1 cm en van
een ander 2 cm af te knippen.
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Foto 3: Nu schuiven de drie in elkaar tot een vlam.
Foto 4: Verf de binnenste rood, de middelste oranje en de buitenste
geel.

Ze de vlammen bij de kaarsen.
We wensen je een mooie viering!
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