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Introductie:
God is drie personen in één: Vader, Zoon en Heilige Geest. De persoon van de Heilige
Geest is het minst ‘bekend’ van de drie-eenheid. In veel kerken en gemeenten wordt er
weinig diepgaande studie over de Heilige Geest gegeven en zeer zeker niet aan kinderen.
Hoe zou dat komen?
Als je aan een groep volwassenen vraagt wie zelf ooit een diepe studie over de Heilige
Geest heeft gedaan dan zijn er zeer weinig die dat hebben gedaan terwijl Paulus het
heeft over ‘de gemeenschap van de Heilige Geest’ – kennelijk iemand die dagelijks mee
wandelt en overal bij betrokken wil zijn. Als je het over gemeenschap hebt dan duidt
dat op een relatie. Hoe kun je een relatie hebben met iemand van wie je (bijna) niets
weet? Want dat is juist het bijzondere aan de Heilige Geest. Jezus moest eerst naar de
aarde komen, leven als een mens en alles meemaken wat wij ook meemaken, sterven en
opstaan uit de dood, voordat Zijn Geest uitgestort kon worden. Op die manier kon Zijn
Geest pas meevoelen met ons als mensen. Het was deze ‘God-als mens-geworden-Geest’
(Paulus noemt de Heilige Geest ‘de Geest van Jezus) die uit de hemel gekomen is als
Plaatsvervanger van Jezus en die dezelfde was als Jezus maar beter. Jezus zei zelf dat
het beter was dat Hij weer naar de hemel ging. Nu is Zijn Geest beschikbaar voor
iedereen, altijd en overal.
Als je als kind van God effectief wilt leven in deze wereld kan dat niet zonder de hulp,
nabijheid, leiding van en gemeenschap met de Heilige Geest.
Op het moment dat iemand een keuze maakt om Jezus te volgen komt de Heilige Geest
in hen wonen. Hij neemt plaats (bijvoorbeeld) in de zitkamer van je leven waar je gasten
ontvangt. Zijn verlangen is dat we Hem niet beperken maar dat we Hem toegang geven in
elke ruimte van ons leven – zelfs tot op zolder en in de kasten. Plekken waar we alleen
degene toelaten die we vertrouwen en heel goed kennen. Hij wil dat wij vol zijn van Hem
en dat ons leven een plaats is waar Hij zich thuis voelt. Het gaat om een combinatie van
kennis en ervaring. Niet alleen feiten over Hem weten maar uit ervaring Hem leren
kennen in alle situaties van het leven. Hij wil daarbij betrokken worden. Dat kan omdat
Hij weet hoe het is en Hij kan meevoelen met ons.
Neem voordat je aan deze serie begint, voor jezelf de tijd om na te denken in hoeverre
jij zelf gemeenschap hebt met de Heilige Geest.
Heb jij ooit zelf een diepe studie gedaan over wie Hij is en wat Hij doet – vanaf Genesis
tot Openbaring. Hoe merk je dat Hij in je woont en hoe merk je dat je geleid wordt
door Hem?



LES 2 WAT DOET DE HEILIGE GEEST?

Waarom is de Heilige Geest zo belangrijk?
Waarom is Hij belangrijk in jouw leven?
Wat ‘doet’ Hij eigenlijk?
1. Hij geeft nieuw leven: Johannes 3:6
2. Hij maakt ons vrij: Romeinen 8:1-4 en 2 Korintiërs 3:17: ‘De Heer, nu is de Geest, en

waar de geest des Heren is, is vrijheid’.
3. Hij maakt de woestijn en een hof: Jesaja 32:15. Dat wat in ons onvruchtbaar was

maakt Hij vruchtbaar: De vrucht van de Geest
4. Hij helpt ons om met de Heer te wandelen: Ezechiël 36:27 Wat zijn de

‘voorschriften’ van God? Als wij het leven van Jezus zien dan was Zijn opdracht dat
we van God houden met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf.

5. Hij helpt ons om Gods woord te begrijpen: Spreuken 1:23 ‘Zie, ik wil mijn geest voor
u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken’.

6. Hij maakt ons tot een nieuwe schepping: Ezechiël 36:26 en Efeziërs 4:24
7. Hij maakt ons levend: Johannes 6:63
8. Hij maakt dat wij steeds meer op Christus gaan lijken: 2 Korintiërs 3:18
9. Hij maakt ons sterk: Efeziërs 3:16
10. Hij brengt hoop; Romeinen 5: 3-5 en 15:13
11. Hij geeft Troost: Johannes 14:16
12. Hij is de geest van adoptie waardoor we God: ‘Abba’ (Papa) kunnen noemen:

Galaten 4: 1-6
13. Hij openbaart de dingen van God: Niemand weet wat in God is – alleen de Geest van

God. 1 Korintiërs 2:11
14. Hij onderwijst ons en herinnert ons aan de woorden van Jezus: Johannes 14:26
15. Hij leidt ons: Romeinen 8:14 ‘Want allen die door de Geest van God geleid worden,

zijn zonen van God’.
16. Hij getuigt van Jezus: Johannes 15:26 ‘Wanneer de Trooster komt….zal deze van mij

getuigen.
17. Hij geeft kracht om te getuigen: Handelingen 1:8

De Heilige Geest wijst nooit naar zichzelf. Hij wijst altijd naar Jezus; net zoals Jezus
nooit de aandacht op zichzelf vestigt maar altijd naar zijn Vader wijst.

Kijk naar de 17 punten.
Merk je in je eigen leven iets van de hierboven genoemde punten? Welke?
Aan welke punten zou je moeten ‘werken’?
De Heilige Geest is onmisbaar als wij ernst willen maken met de groei van ons geestelijk
leven en radicaal willen kiezen om Jezus’ opdracht aan ons uit te voeren.
Wij kunnen niet zonder zijn leiding, zijn kracht, zijn onderwijzing, zijn vrijheid of de
openbaringen die Hij ons geeft. Tenzij je de Geest van zoonschap hebt ontvangen zul je
nooit ten volle ervaren wat het betekent om te leven als een zoon van de Koning. Dan zul
jij je blijven voelen als een ‘wees’ in plaats van een geadopteerde zoon met een erfenis
van de allergrootste Vader die er is of ooit zal zijn.



In de les voor de kinderen worden niet alle punten belicht – maar voor jezelf als leider
zal het een verdieping zijn er om een tijd mee bezig te zijn en er een studie van te
maken.
(In de latere uitgaven van de HET BOEK vertaling staat niet Plaatsvervanger, maar
helper)
De laatste opdracht is een kaartje maken voor iemand in de kerk (dus om te geven
tijdens het koffiedrinken). Het is een soort speurtocht op zoek naar de ‘schat’.
De kinderen mogen leren dat de Heilige Geest hen wil leiden om een zegen en een
trooster te zijn voor anderen. Laat ze serieus bezig zijn met de opdracht om apart te
zitten en God te vragen om aanwijzingen. Je zult verbaasd zijn van wat God ze geeft.
Doe zelf ook mee met de opdracht en maak een kaartje voor iemand en overhandig het
tijdens het koffiedrinken.
Let op dat de kinderen echt begrijpen waar het om gaat en dat het bedoeld is om
iemand te bemoedigen of te troosten. Dus niet alleen een tekening maar ook woorden
opschrijven wat God ze laat zien.

Bij deze les horen blanco A5 kaartjes.
Zorg zelf ook voor wat dingen die je kunt gebruiken bij het maken van kaarten.
Laat het versieren van de kaart niet het hoofddoel zijn, maar het schrijven van de
tekst. Die kan natuurlijk ook leuk versierd worden.

Als extra is er een puzzel maar, als er geen tijd meer voor is kun je daar de volgende
keer mee beginnen

Oplossing van de wegstreep puzzel voor de boven bouw:

Ik zal de vader bidden of hij een andere trooster wil sturen die altijd bij je zal blijven.
Dat is de Heilige Geest. (Johannes 15:16 en 17a)
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Bijgeleverd bij deze les een A5 kaartje en een knipvel.

Er is ook een strookje papier met daarop een korte uitleg aan de ouders, zodat zij
samen met hun kind op zoek kunnen gaan naar de persoon die God op hun hart heeft
gelegd.

Elk kind gaat aan God vragen aan wie ze het kaartje mogen geven na de dienst. Laat hen
even stil zijn, vraag zelf hardop in gebed om de leiding van de Heilige Geest.
Dan vraag je aan ieder kind of zij een naam in gedachten hebben gekregen of misschien
hoe iemand eruit ziet. Schrijf dat op voor elk kind.
Probeer ze zover te krijgen dat ze het kaartje ook echt aan de persoon geven. Het is
een soort speurtocht op zoek naar de ‘schat’.

Let op dat de kinderen echt begrijpen waar het om gaat en dat het bedoeld is om
iemand te bemoedigen of te troosten.



LES 2: WAT DOET DE HEILIGE GEEST?

In de vorige les heb je geleerd wie de Heilige Geest is.
Even kijken of jullie nog weten:

Schrijf op wat je weet:

Hij is de  P l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van Jezus.

Hij is dus dezelfde als Jezus maar  a _ _ _ _ _

Hij is  G _ _

Waar woont de Heilige Geest nu?

_________________________________

Wat weet je nog meer?

_________________________________

Waarom zei Jezus dat het beter was dat Hij weer naar de hemel
terugging?
Praat er met elkaar over

Waarom denk je dat de Heilige Geest zo belangrijk is?
Misschien heb je daar nooit echt over nagedacht.
Praat er met elkaar over

De beste manier om te ontdekken waarom de Heilige Geest zo belangrijk
is voor ons is om te kijken wat daarover in de Bijbel staat.
Zoek op in de Bijbel:

Romeinen 8: 26
Waar helpt de Heilige Geest ons mee?

_________________________________________________________________

Johannes 14: 26

Waar helpt de Heilige Geest ons mee?

_________________________________________________________________

BOVENBOUW LES



Johannes 15: 26
‘De Heilige Geest komt van de Vader en zal je alles over Mij vertellen’
Wie is ‘Mij’ denk je?

o Je leider
o Jezelf
o Je juf of meester
o Jezus
o Je moeder

Dit betekent dat als wij meer willen weten over hoe Jezus is, dan
kunnen we aan de Heilige Geest vragen om ons dat te laten zien.

De Heilige Geest wil dat vandaag gaan doen.
Je doet je ogen dicht. Je leider zal je helpen om Vader God te vragen of de Heilige
Geest je iets speciaals van Jezus te laten zien.
Misschien zie je Zijn gezicht
Misschien zie je zijn handen of misschien laat de Heilige Geest je iets zien van de hemel
waar Jezus nu is.
Ga op een plekje zitten waar je alleen bent en niet afgeleid wordt door iemand anders.
Houd je ogen dicht en kijk naar Jezus.

Vertel elkaar wat de Heilige Geest je heeft laten zien.

Wat doet de Heilige Geest allemaal voor ons?

 De Heilige Geest is de Trooster.
In de vertaling van HET BOEK staat ‘Plaatsvervanger’ maar in de taal waarin de Bijbel
eerst was geschreven is dat hetzelfde woord als ‘Trooster’. (Johannes 15:26)
Wanneer heb jij een Trooster nodig?

_________________________________________________________________

Lieve Vader God,
Dank U voor de Heilige Geest die U hebt gestuurd om altijd bij mij te zijn.
Wilt U de Heilige Geest mij nu iets bijzonders over Jezus laten zien? Ik houd heel
veel van Jezus en vind het zo geweldig dat Hij voor mij aan het kruis is gestorven en
weer opgestaan zodat ik Uw kind mag zijn. Ik wil zo graag iets van Jezus zien.
Heilige Geest, laat me Jezus zien.
Ik vraag dit in de naam van Jezus, Amen



Soms gebeuren er dingen die je heel verdrietig maken. Soms is er dan niemand in de
buurt die je kan troosten of begrijpt hoe veel pijn je hebt aan de binnenkant. Weet dat
de Heilige Geest er altijd is. Hij is de TROOSTER.

 Hij kan je de weg wijzen en je leiden.
In Johannes 16:13 staat dat Hij je de weg zal wijzen naar de waarheid.
Wij lezen ook dat de Heilige Geest aan Paulus liet zien waar hij naar toe moest gaan.

De Heilige Geest wil jou ook dingen laten zien. Als je een moeilijke keuze
moet maken dan mag je best aan God vragen wat je moet doen.
De Heilige Geest zal je dan laten zien wat je moet kiezen.
Hoe doet Hij dat denk je?
Praat er met elkaar over.

Soms laat Hij je zien iemand zien die troost nodig heeft omdat hij/zij verdriet of pijn
heeft. Dan mag je naar die persoon toegaan en hen troosten.
Of misschien laat God je iemand in je gedachten zien die eenzaam is – dan kun je
bijvoorbeeld een kaartje sturen.

Ik denk dat er hier in de kerk veel mensen zijn die ook verdriet hebben of
zich vaak eenzaam voelen. Die mag je ook troosten – of gewoon naar ze toe
gaan en vertellen dat Jezus van hen houdt.
Vandaag ga je een kaart maken voor iemand hier in de kerk.
De Heilige Geest zal je laten zien voor wie het is en wat je op het kaartje
moet schrijven en/of tekenen. Hoe laat de Heilige Geest dat zien?
Nou, je vraagt het Hem gewoon.
Wees maar even stil en vraag Hem aan jou te laten zien voor wie je een kaartje mag
maken.
Je leider zal eerst bidden en de Heilige Geest vragen om je iemand in je gedachten te
geven. Schrijf hieronder op wat Hij je in je gedachten geeft:

Is het een man of een vrouw:  _______________________________

Hoe ziet hij/zij er uit? (bijvoorbeeld: kleur haar, soort haar, bril, oud, jong enz)

_____________________________________________________

Iets speciaals: (bijvoorbeeld: wat voor kleren heeft hij/zij aan, een rolstoel,

krukken)

_____________________________________________________

Naam (misschien laat de Heilige Geest je de naam van die persoon zien)

_____________________________________________________

Wat wil God dat je op het kaartje schrijft?

_____________________________________________________



Zo, nu mag je het kaartje gaan maken en de woorden er
op schrijven die God je heeft laten zien.
Gelijk na de dienst mag jij op zoek gaan naar degene
voor wie jouw kaartje is bedoeld. Je moet dus goed
onthouden wat jij net hebt opgeschreven hoe die
persoon er uit ziet. Misschien ken je die persoon niet,
heb je hem of haar nooit eerder gezien of nooit met
hen gesproken. Dat geeft niet. Je mag ze gewoon
vertellen dat God van hen houdt en dat Hij je had laten
zien dat jij een speciaal kaartje voor hen mocht maken.

En als je nog tijd over hebt, kun je nog een puzzeltje maken.
Als je alle woorden hebt weggestreept blijft de oplossing over, die schrijf je op de
regels onderaan de bladzijde.

L I K Z A T N A L D D E V N E
V U A D E S O N R R B I E D E
E D I D E E O D I N O T F J V
R F H S I E Z E J E S L T A S
D E N A T G E R N O E R D P N
R D E R E E T S O Z A E E E R
I O O S N G R R T A R U P T B
E L E H R I T E K L R L W I I
T L E S T L H U N T E R E N J
D I I M E I A L O H T I I J B
D D B I E E J C J E Z A D L E
B L I J V H H E N D A T I E L
S D E H E T V E R V A N G E N
I N E Z J I W G E W W O N E N
N E K A T L I G E G D E E S T

__ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __

__ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __

__ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ .  __ __ __   __ __   __ __

__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ .

ANDERS
BIJBEL
DRIEEENHEID
GOD
HEILIGEGEEST
HELPEN
HEMEL
HETZELFDE
KAARTJE
LEIDEN
LUISTEREN
SPEURTOCHT
TAKEN
TROOSTEN
VADER
VERDRIET
VERVANGEN
WEGWIJZEN
WONEN
ZOON
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Briefje voor de ouders

Vandaag hebben we met de kinderen gesproken over dat de Heilige Geest hen wil leiden
naar andere mensen die bijvoorbeeld troost nodig hebben of die eenzaam zijn. Ze
hebben een kaart gemaakt en van God een naam of een beschrijving van een persoon in
de hal gekregen. Ga vanmorgen met uw kind op zoek naar die persoon. Het is een persoon
die God wil troosten of bemoedigen door het kaartje van uw kind. Zie het als het zoeken
naar een ‘schat’. U zult verbaasd zijn hoe God tot uw kind heeft gesproken.

Vandaag hebben we met de kinderen gesproken over dat de Heilige Geest hen wil leiden
naar andere mensen die bijvoorbeeld troost nodig hebben of die eenzaam zijn. Ze
hebben een kaart gemaakt en van God een naam of een beschrijving van een persoon in
de hal gekregen. Ga vanmorgen met uw kind op zoek naar die persoon. Het is een persoon
die God wil troosten of bemoedigen door het kaartje van uw kind. Zie het als het zoeken
naar een ‘schat’. U zult verbaasd zijn hoe God tot uw kind heeft gesproken.

Vandaag hebben we met de kinderen gesproken over dat de Heilige Geest hen wil leiden
naar andere mensen die bijvoorbeeld troost nodig hebben of die eenzaam zijn. Ze
hebben een kaart gemaakt en van God een naam of een beschrijving van een persoon in
de hal gekregen. Ga vanmorgen met uw kind op zoek naar die persoon. Het is een persoon
die God wil troosten of bemoedigen door het kaartje van uw kind. Zie het als het zoeken
naar een ‘schat’. U zult verbaasd zijn hoe God tot uw kind heeft gesproken.

Vandaag hebben we met de kinderen gesproken over dat de Heilige Geest hen wil leiden
naar andere mensen die bijvoorbeeld troost nodig hebben of die eenzaam zijn. Ze
hebben een kaart gemaakt en van God een naam of een beschrijving van een persoon in
de hal gekregen. Ga vanmorgen met uw kind op zoek naar die persoon. Het is een persoon
die God wil troosten of bemoedigen door het kaartje van uw kind. Zie het als het zoeken
naar een ‘schat’. U zult verbaasd zijn hoe God tot uw kind heeft gesproken.



LES 2: WAT DOET DE HEILIGE GEEST?

In de vorige les heb je geleerd wie de Heilige Geest is.
Even kijken of jullie het nog weten:

De Heilige Geest is heel belangrijk in ons leven.

Weet je waarom? Het staat in de Bijbel.

 Romeinen 8: 26
De Heilige Geest helpt ons als we dingen niet zelf kunnen.

 Johannes 14: 26
De Heilige Geest helpt ons om alles over God en Jezus goed te onthouden

 Johannes 15: 26
De Heilige Geest laat je zien hoe Jezus is

We gaan met elkaar bidden en vragen of de Heilige Geest ons iets van Jezus wil laten
zien.

Wat doet de Heilige Geest allemaal voor mij?

 De Heilige Geest kan mij troosten als ik verdrietig ben.

 De Heilige Geest laat mij zien wat goed is om te doen.

Op de volgende bladzijde staat weer een verhaal van Luc.
Je leider leest het aan je voor.

Lieve Vader God,
Dank U voor de Heilige Geest die U hebt gestuurd om altijd bij mij te zijn.
Wilt U de Heilige Geest mij nu iets bijzonders over Jezus laten zien? Ik houd heel
veel van Jezus en vind het zo geweldig dat Hij voor mij aan het kruis is gestorven en
weer opgestaan zodat ik Uw kind mag zijn. Ik wil zo graag iets van Jezus zien.
Heilige Geest, laat me Jezus zien.
Ik vraag dit in de naam van Jezus, Amen

ONDERBOUW LES



EEN GEVOEL VAN BINNEN
Luc zit lekker op
de bank een
boek te lezen.
Hij is net met
mama naar de

bibliotheek
geweest en hij
heeft een dik

boek over vrachtwagens uitgekozen.
Prachtig hoor.
Terwijl Luc in zijn boek zit te kijken
voelt hij zich opeens een beetje
verdrietig worden. Hé, dat is raar. Hij is
net zo lekker aan het lezen in zijn boek
en toch wordt hij verdrietig. Dan moet
hij ineens denken aan de kinderdienst
van zondag. Toen hadden ze met elkaar
zitten praten over de Heilige Geest die
in je woont en die soms iets tegen je wil
zeggen. Luc doet zijn boek dicht en
loopt naar mama. Die legt net haar
mobieltje op tafel. Ze kijkt Luc een
beetje verdrietig aan. Dan ziet ze dat
Luc ook verdrietig kijkt. ‘Wat is er Luc’,
vraagt mama. ‘Nou’, zegt Luc, ‘ik was net
lekker aan het lezen in mijn boek en

ineens werd ik verdrietig, is er iets met
tante Ank aan de hand?’ Opeens komt
die naam in Luc zijn hoofd, dus daarom
vraagt hij het aan mama. ‘Waarom vraag
je dat’ vraagt mama. ‘Nou, ik moest
opeens aan haar denken, en in de
kinderdienst hebben ze verteld dat de
Heilige Geest soms iets tegen je wil
zeggen. Is er iets met haar mama?’
‘Ja Luc, ik had haar net aan de telefoon.
Tante Ank is helemaal niet zo lekker en
nu denkt de dokter dat ze beter een
poosje niet kan werken, maar een beetje
moet uitrusten thuis.’ ‘Ik denk dat de
Heilige Geest tegen mij wil zeggen dat ik
voor tante Ank mag bidden, en zal ik ook
een kaartje voor haar maken?’ ‘Dat is
een heel goed idee Luc’, zegt mama.
‘Zullen we eerst samen bidden en dan
samen een kaartje maken?’
En dat doen ze. Als het kaartje klaar is
brengen ze het samen naar de
brievenbus. Luc is blij dat hij dit heeft
kunnen doen voor tante Ank. Nu kan hij
weer fijn in zijn boek gaan kijken.

De Heilige Geest wil vandaag ook aan jou laten zien dat er iemand in de kerk verdrietig
is. Jij mag die meneer of mevrouw blij maken met een kaartje.
We gaan nu luisteren naar wat Hij tegen ons wil zeggen.
Je leider zal eerst bidden.

Heb je iemand in je gedachten gezien?
Vertel het tegen je leider en die zal het opschrijven.

Ik maak een kaartje voor:

Naam ____________________

Die persoon heeft ______________________ aan

Kleur haar? _____________________________________



En als je nog tijd over hebt, kun je nog een doolhof tekenen.

Kun jij de weg vinden naar het jongetje dat getroost moet worden?

De Heilige Geest wil mij troosten en mij helpen om anderen te
troosten


