
DE ALLERHOOGSTE GOD



Onderwerpen die ter sprake komen in dit curriculum zijn:

Les 1 De allerhoogste God
Les 2 De Goedheid van God
Les 3 De rechtvaardigheid van God
Les 4 het geheimenis van de Drie in een
Les 5 God de Vader
Les 6 God de Zoon
Les 7 Jezus, onze redder
Les 8 Jezus, de weg, de waarheid en het leven
Les 9 Jezus, het levende Woord
Les 10 Jezus volgen in de doop
Les 11 God de Heilige Geest
Les 12 Vervuld met de heilige Geest
Les 13 Wat is spreken in tongen?
Les 14 Onze innerlijke mens (geest)
Les 15 Een nieuwe manier van denken (ziel)
Les 16 Tempel van God (lichaam)



LES 8

‘Vervuld met de Heilige Geest’
Overzicht voor de leider 8

Een leider van een van de grootste
Pinkster/charismatische gemeentes in de wereld
heeft toegegeven dat minder dan 25% van zijn
gemeenteleden de doop in de Heilige Geest
waarover gesproken wordt in Handelingen 1 & 2
heeft ervaren.
Tijdens mijn reizen naar diverse landen in de
wereld heb ik ervaren dat er binnen de
charismatische kerk maar heel weinig kinderen
zijn die de vervulling met de Heilige Geest
hebben ervaren. Ik ben hier erg verdrietig over.
Als zij het niet ontvangen binnen de gemeente,
waar zullen ze het dan ontvangen? Ze krijgen het
zeker niet in kerken waar men er zelf niet in
gelooft.
Het is aan ons als kinderwerkers regelmatig over
dit onderwerp te spreken met onze kinderen en
wel om verschillende redenen. Ik herinner me de
eerste keren dat ik moedig deze stap nam. Mijn
grootste angst was dat als ik met de kinderen
over dit onderwerp zou spreken en met hen zou
bidden, ‘dat er dan niets zou gebeuren.’ Ik bedoel
dus, dat ze niet in tongen zouden spreken.
Er zijn veel verschillende meningen over dit
onderwerp. Zo zijn er gemeentes die vinden dat
mensen moeten wachten op de Heilige Geest,
net zoals de discipelen dat hebben gedaan op de
Pinksterdag. Maar we hoeven niet langer te
wachten! Prijst God, de Heilige Geest is al
gekomen en staat klaar om ons te vullen.

Maar nog steeds hebben veel mensen vragen
over dit onderwerp. Daarom hebben we een
speciale CD over dit onderwerp: ‘Kinderen en de
Heilige Geest.’ Als je deze CD niet kent, dan
raden we je deze te beluisteren voordat je dit
onderwerp gaat behandelen met de kinderen van
je groep. Vooral als je nog nooit met een kind
hebt gebeden voor de vervulling met de Heilige
Geest. We hebben achter in dit boek ook een
hoofdstuk met hulp en tips voor leiders. We
hopen dat het zal helpen eventuele onzekerheid
en angst weg te nemen die je te ervan zouden
kunnen weerhouden dit onderwerp met je
kinderen te bespreken.
We moedigen je aan ten minste een paar keer
per jaar over dit onderwerp te spreken. Vertel wat
de Heilige Geest heeft betekend in je eigen
leven. Spreek openlijk over het bidden in tongen
en wat nog belangrijker is, neem zo vaak als
mogelijk is, tijd om voor vervulling met de Heilige
Geest te bidden, maar ook het spreken in tongen
te ‘oefenen’. Zorg er iedere keer voor dat je
uitlegt wat er gebeurt.
Er is niet genoeg tijd om in deze les veel uit te
leggen over het spreken in tongen. Maar
volgende week zullen we uitgebreid ingaan op
het onderwerp ‘tongentaal’ of bidden in onze
gebedstaal. Misschien wilt je de volgende les
alvast doorlezen, want je zult zeker veel vragen
krijgen deze week.

Ik heb ervaren dat er binnen de charismatische kerk maar
heel weinig kinderen zijn die de vervulling met de Heilige
geest hebben ervaren. Ik ben hier erg verdrietig over.



BIJBELTEKST

‘Maar als de Heilige Geest op jullie
neerkomt, zullen jullie kracht krijgen’

Handelingen 1:8

UITLEG BIJ DE BIJBELTEKST
Zorg ervoor dat de kinderen de volgende woorden en informatie begrijpen.

Kracht: Geestelijke kracht om wonderen te doen in de naam van Jezus. Ook kracht om de
verleidingen van zonde te overwinnen.
Op jullie neerkomen: De Heilige Geest leeft binnenin je omdat je wedergeboren bent. Maar er zijn
ook tijden dat Hij op je zal komen om je kracht te geven voor bepaalde bovennatuurlijke werken. De
eerste keer dat dit gebeurde was op de Pinksterdag

VOORBEREIDING

Inleiding
Benodigdheden: 1. Een Bijbel 2. Ken pop die Jezus voorstelt 3. De doos die gebruikt wordt
voor Zijn graf (uit les 7) 4. Een wereldbol 5. Twee armstoelen, één met wit bekleed als Jezus’
troon, en één met glimmend gouden stof die Gods troon in de hemel voorstelt 6. Een mooie
kroon op de stoel van Jezus

Visuele les 1
Benodigdheden: 1. Ken pop die Jezus voorstelt 2. Een grote prop watten, of kussen
vullingwaar je de Ken pop op zet zodat het lijkt of Hij in de wolken staat 3. Een verborgen
microfoon 4. Een olielampje waar je de lont van omhoog kunt draaien 5. Lucifers

Visuele les 2
Benodigdheden: 1. Een waterkan 2. Een leeg drinkglas waar je doorheen kunt kijken 3. Een
rietje

Visuele les 3
Benodigdheden: 1. Een glas water en de waterkan van visuele les 2 2. Een sneetje brood 3.
Een steen 4. Verse vis van de markt 5. Een rubberen slang 6. Een plastic bak om het
overlopende water op te vangen

(onderstreepte voorwerpen zijn te verkrijgen in een pakket met visuele hulpmiddelen dat bij
www.kidsinministry.com te bestellen is)



LES 8
‘Vervuld met de Heilige Geest’

Inleiding
Wachten op de belofte

Benodigdheden: 1. Een Bijbel 2. Ken pop die Jezus voorstelt 3. De doos die gebruikt wordt voor Zijn
graf (uit les 7) 4. Een wereldbol 5. Twee armstoelen, één met wit bekleed als Jezus’ troon en één met
glimmend gouden stof die Gods troon in de hemel voorstelt 6. Een mooie kroon op de stoel van Jezus

In een vorige les (les 7) hebben we
gezegd dat Jezus stierf (leg de Ken pop in het
‘grafkistje’), maar na drie dagen stond Hij weer
op uit de dood, werd Hij dus weer levend (Haal
de pop snel weer uit het ‘grafkistje’). Zijn
discipelen konden hun ogen bijna niet geloven
toen zij Hem weer zagen. Maar het gebeurde
echt, en Hij bracht nog 40 dagen met hen door
nadat Hij uit de dood was opgestaan. Hij legde
hen in die dagen alles uit wat er met Hem
gebeurd was.

Hij legde uit waarom Hij moest sterven
en wat Hij deed toen Hij drie dagen lang in het
binnenste van de aarde was. (Wijs naar de
wereldbol). Hij opende het geschreven Woord
van God (houd een open Bijbel omhoog en
wijs naar een bladzijde) en wees alle plaatsen
aan waar de profeten al hadden geprofeteerd
over deze dingen die zouden gebeuren. Maar
toen was het voor Hem tijd om deze aarde te
verlaten en naar de hemel te gaan. Hij kreeg
daar een plaats aan de rechterhand van God
de Vader en zou voor eeuwig en altijd als
Koning der Koningen en Heer der Heren
regeren! (Ga zitten in de armstoel rechts van
de stoel van Gods troon en plaats de kroon op
je hoofd).

Maar voordat Hij naar de hemel ging,
had Jezus nog een paar hele belangrijke
dingen tegen de discipelen te zeggen (doe de
kroon af en sta op).

De discipelen waren erg bedroefd en
zelfs in de war toen Hij zei dat Hij wegging.
Maar Jezus zei duidelijk tegen hen, ‘et is beter

voor jullie dat Ik heenga, want indien Ik niet
heenga, kan de Helper, de Trooster niet tot u
komen’ (Johannes 16:7).(NBG) De Helper, of
Trooster, waar Hij over sprak was de derde
Persoon van de Drieëenheid – de Heilige
Geest.

Waarom zou de Heilige Geest niet
kunnen komen als de Here Jezus niet
wegging? Dit is nog één van de geheimen die
alleen God zelf helemaal kan begrijpen. We
weten dat toen Jezus zijn Huis in de hemel
verliet en naar deze aarde kwam om een mens
te worden, Hij beperkt was in wat Hij kon doen
juist omdat Hij een mens was als jij en ik. Jij en
ik kunnen maar op één plaats tegelijk zijn. Dat
was voor Jezus ook zo toen Hij op deze aarde
leefde.

Zelfs nadat Jezus uit de dood was
opgestaan en Hij een verheerlijkt lichaam had
dat niet meer ziek, zwak of oud kon worden of
kon sterven, kon Hij nog steeds maar op één
plaats tegelijk zijn. Maar de Heilige Geest was
niet beperkt tot en menselijk lichaam. Dus was
het beter om Hem als Helper op de aarde te
hebben omdat Hij overal tegelijk kan zijn!
Jezus zei duidelijk tegen Zijn discipelen dat ze
moesten wachten in Jeruzalem op de belofte
van de Vader (Handelingen 1:4-5). Hij zei hen
dat ze op dezelfde wijze met de Heilige Geest
gedoopt zouden worden als Johannes mensen
doopte in water. Vanaf dat moment zouden ze
gevuld zijn met kracht en over de hele wereld
getuigen van Jezus zijn!



LES 8
‘Vervuld met de Heilige Geest’

Visuele les 1
In de bovenzaal

Benodigdheden: 1. De Ken pop die Jezus voorstelt 2. Een grote prop watten, of kussen vulling waar
je de Ken pop op zet zodat het lijkt of Hij in de wolken staat, 3. Een verborgen microfoon 4. Een
olielampje waar je de lont van omhoog kunt draaien 5. Lucifers.

Toen de discipelen Jezus op de
wolken naar de hemel zagen opstijgen
(drapeer de watten rondom de voeten, til de
Ken pop omhoog de lucht in) verschenen er
plotseling twee engelen. Deze engelen
vertelden hen dat Jezus op een dag op
dezelfde manier naar de aarde zal terugkeren
als ze Hem in de wolken hadden zien
verdwijnen.

Ook al wilden zij Jezus niet zien gaan,
ze hadden toch iets spannends om naar uit te
kijken. Ze moeten zich hebben afgevraagd:
‘Waar sprak Jezus over toen Hij zei dat we
gedoopt zouden worden met de Heilige
Geest?’ Ze wisten wat het was om gedoopt te
worden in water, maar dit was een nieuwe
gedachte die ze nog nooit eerder hadden
gehoord. Ze waren nieuwsgierig en vonden het
spannend. Ze gingen snel naar Jeruzalem
zoals Jezus hen had opgedragen, huurden
een bovenkamer en wachtten.

Eindelijk brak de Pinksterdag aan.
Honderdtwintig volgelingen van Jezus waren
die dag bij elkaar in de bovenzaal en ze
wachtten op het grote moment. De Bijbel zegt
dat ze plotseling het geluid van een enorme
windvlaag hoorden maar er waaide helemaal
geen wind (laat op een teken een verborgen
helper verschillende keren in een verstopte
microfoon blazen en zo het geluid maken van
de wind). Het was alleen maar het geluid.

Toen verschenen er op het hoofd van
iedereen die aanwezig was vlammen die leken
op vuur (steek het lontje van de olielamp aan.
Hoe langer de lont hoe hoger de vlam zijn.
Wees voorzichtig maar probeer een zo groot
mogelijke vlam te laten zien. Open de ramen
en deuren voor goede ventilatie). Zowel de
wind als het vuur waren een teken dat de
Heilige Geest zojuist de ruimte had gevuld!

Op dat moment werden ze allemaal
vervuld, of gedoopt, met de Heilige Geest.
Zodra ze God begonnen groot te maken en te
aanbidden, spraken ze niet langer in hun eigen
gewone taal. Ze spraken in vreemde talen,
talen die ze nooit geleerd hadden. Het was
alsof er rivieren van levend water uit hun
binnenste stroomden (Johannes 7:38-39).
(Doe je handen omhoog en kijk naar de hemel
en begin luid in tongen te bidden).

Ze moeten hard gebeden hebben want
van alle kanten kwamen er mensen aanlopen
en zij konden hen God horen prijzen. Er waren
veel vreemdelingen in de stad en het
interessante was, dat deze vreemdelingen, die
uit verschillende landen afkomstig waren,
hoorden dat de discipelen God groot maakten
in hun moedertaal. Ze waren stomverbaasd
want ze wisten dat deze mensen normaal
gesproken hun taal niet konden spreken! Het
trok zeker hun aandacht!
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’Vervuld met de Heilige Geest’

Visuele les 2
Een fontein uit je binnenste

Benodigdheden: 1. Een waterkan, 2. Een leeg drinkglas waar je doorheen kunt kijken, 3. Een rietje

Toen de honderd twintig mensen die
net waren vervuld met de Heilige Geest, naar
buiten gingen waar al veel mensen waren
samengekomen, begonnen een aantal
vreemdelingen de spot met hen te drijven en te
zeggen dat ze dronken waren vanwege de
‘vreemde talen’ die ze spraken. Maar Petrus
die voor de kruisiging zo bang was geweest er
voor uit te komen dat hij Jezus kende, had
ineens heel veel vrijmoedigheid. Nog maar
enkele weken geleden had hij gevloekt en was
hij weggerend voor een tienermeisje toen ze
hem herkende als een discipel van Jezus.
Maar nu was Petrus vol van kracht en niet
meer bang voor wat mensen zeiden, net zoals
Jezus had gezegd

Hij stond tegenover de mensen in de
straat en zei: ‘Deze mensen zijn niet dronken
zoals jullie denken, maar ze zijn vervuld met
de Geest van God zoals de profeet Joël heeft
gesproken’. (Joël 2:28) Hij ging verder met
spreken en bracht een krachtige boodschap
waarna 3000 mensen Jezus aannamen als
hun Heer en Redder. Jezus had gezegd dat ze
getuigen zouden zijn als de Geest op hen
kwam en het gebeurde zowaar als eerste met
Petrus.

Dit was niet de eerste keer dat Jezus
gesproken had over de Heilige Geest.
Herinneren jullie je nog het verhaal van de
vrouw die Jezus ontmoette bij de put toen ze
water kwam halen? Ze was verrast dat Jezus,
hoewel Hij een Jood was, haar om water
vroeg, want zij was een Samaritaanse (pak het
lege glas op). Maar Jezus schonk daar geen

aandacht aan en sprak de volgende woorden:
‘Als u wist wat God geeft en Wie Ik ben Die u
om water heeft gevraagd,dan zou u Míj om
water hebben gevraagd en Ik zou u levend
water hebben gegeven.‘ (Johannes 4:10)

Ze moet zich hebben afgevraagd wat
levend water was. Jezus ging verder met uit te
leggen dat iedereen die gewoon water drinkt
weer dorst zal krijgen. Maar iedereen die drinkt
van Zijn levende water zal nooit meer dorst
hebben. Dit vertelde Hij haar (Neem de
waterkan. De Heilige Geest is levend water.
Als we Jezus vragen om onze zonden te
vergeven en onze Heer en Redder te zijn,
(begin water in het glas te gieten) zal de
Heilige Geest in onze harten en levens komen
en niets zal ons blijer kunnen maken (vul het
glas tot de rand zonder dat het overloopt).
Zolang Hij het centrum van ons leven blijft
zullen we nooit meer iets anders nodig hebben
om ons vrede, vreugde en blijdschap te geven
(geniet van een flinke slok water en vul het
glas opnieuw).

Later sprak Jezus over de Heilige
Geest (plaats het rietje in het glas water) en zei
dat iedereen die de Heilige Geest had, zou
ervaren dat rivieren van levend water uit zijn
binnenste zouden stromen net zoals bronnen
van binnenuit opspringen (Johannes 7:38)
(Blaas lucht door het rietje waardoor bubbels in
het water komen. Het is oké als er water
overheen stroomt). Jij en ik kunnen dit ook
gaan ervaren. Het was niet alleen maar voor
de discipelen op de Pinksterdag het is voor
ons allemaal! (Handelingen 2:39).
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‘Vervuld met de Heilige Geest’

Visuele les 3
Iedereen die vraagt die zal het ook krijgen

Benodigdheden: 1. Een glas water en de waterkan van visuele les 2 2. Een sneetje brood 3. Een
steen 4. Verse vis van de markt 5. Een rubberen slang 6. Een plastic bak om het overlopende water
op te vangen

Jezus sprak heel veel over de Heilige Geest
zodat wij goed voorbereid kunnen zijn op het
ontvangen van dit geweldige geschenk wat
ons door onze Hemelse Vader wordt
aangeboden. Petrus haalde de profeten aan
toen hij zei dat de vervulling met de Heilige
Geest een belofte was voor alle generaties,
‘Want God heeft Die beloofd aan u en uw
kinderen, aan ieder die door God geroepen
wordt’ (Handelingen 2:39).
Het leek wel of Jezus wist dat sommige
mensen moeite zouden hebben om de Heilige
Geest te ontvingen zoals de discipelen die
ontvangen op de Pinksterdag met de wind, het
vuur, vooral het spreken in tongen – of
vreemde talen – iets wat ze nooit hadden
geleerd. Maar Hij verzekerde ons iedere keer
opnieuw dat we nergens bang voor hoeven te
zijn. Hij zei dat als we de Vader vragen ons te
vullen met Zijn Geest, dat dat precies is wat Hij
zal doen, omdat Hij een goede Vader is en Hij
ervan houdt om goede gaven te geven aan
Zijn kinderen (Lucas 11:9-13). Hij wilde ons
laten weten dat als wij de Vader vragen om
brood (houd het stuk brood omhoog), Hij ons
geen steen zal geven (laat de steen zien). Als
we vragen om een vis (houd de vis omhoog),
zal Hij ons niet in plaats daarvan een slang zal
geven (laat de rubberen slang zien). Hij is een
goede Vader Die goede gaven geeft aan Zijn
kinderen ..
Er zijn zoveel redenen waarom de Heilige
Geest geweldig is!!!! Elke Christen heeft Hem
nodig om zijn leven volledig te

vullen in moeilijke tijden. Door de Heilige Geest
is er in ons leven meer liefde, vreugde, vrede,
geduld, zelfbeheersing, enzovoort (Galaten
5:22). De Heilige Geest leidt ons in alle
waarheid (Johannes 14:26) en overtuigt ons
van zonde. Hij geeft ons de kracht om
verleidingen te weerstaan (Johannes 16:8).
Net als bij de discipelen in het boek
Handelingen, vult Hij ons met kracht om
wonderen en tekenen te doen. Ook wij zullen
vervuld worden met vrijmoedigheid om het
evangelie te prediken aan onze vrienden,
buren en zelfs aan mensen in de hele wereld
(Handelingen 1:8).
Ook kinderen kunnen vervuld worden met de
kracht van de Heilige Geest. Ze moeten tot
overvloeiens toe gevuld worden (schenk water
in het glas en laat het aan alle kanten
overlopen. Vang het overtollige water op in de
bak). Kinderen die gedoopt zijn in de Heilige
Geest doen geweldige dingen voor God zoals
de zieken genezen, de ogen van de blinden
openen, de doden opwekken en duivels
uitdrijven. Zij spreken ook in talen die ze nooit
geleerd hebben en worden daardoor krachtig
in gebed. Kinderen die bidden in hun
gebedstaal zien wonderbaarlijke antwoorden
op hun gebed en leren de Stem van God heel
goed te verstaan. Jezus ging terug naar de
hemel zodat wij zouden kunnen genieten van
het wonderlijke geschenk van de Heilige Geest
in onze levens. Als iemand wist hoe belangrijk
het was om vervuld te zijn, dan was het Jezus
wel! Zou jij gevuld willen worden met de
Heilige Geest?
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‘Vervuld met de Heilige Geest’

Drama stuk
Gevuld worden met kracht

Acteurs: Ronald, Esther, Liesbeth, Ben, en oom Martin
Benodigdheden: 1. Een groot vloerkleed waar Esther en Ronald op zitten, 2. Een kussen waar oom
Martin op kan zitten 3. Een grote schaal chips 4. Servetten 5. Schaaltjes voor de chips voor iedereen
6. Een blikje fris voor oom Martin
Kostuums: geen

De woonkamer van de familie de Vries. Oom Martin zit opgewonden pratend en een beetje naar voren
geleund op een kussen. Esther en Ronald zitten in kleermakerszit) voor hem op een kleed en luisteren
aandachtig naar wat hij zegt. Ze zitten in zo’n hoek dat ze deels het publiek kunnen zien en maar een
klein beetje hun hoofd hoeven te draaien om Oom Martin te zien. De scène begint met Ben die een
blikje frisdrank voor Oom Martin vasthoudt en verder schaaltjes en servetjes voor iedereen. Liesbeth
brengt een grote schaal chips en begint wat in de schaaltjes te doen terwijl het gesprek begint.

Speciale opmerking: Het verhaal van de Afrikaanse kinderen en de toverdokter is een waar gebeurd
verhaal. Het komt uit het boek ‘How to touch a leper‘ door Paul Olson.

Oom Martin: (Terwijl Ben hem het blikje en een schaaltje geeft)  Oh, man! Dit is teveel! Dat was
een gigantisch diner en nu dit! Ik voel me nu al als het gemeste kalf.

Ben: Nou ja, ik krijg mijn jongste broertje Martin bijna nooit meer te zien nu je helemaal in
Afrika woont. Dus ik moet je een beetje verwennen als ik de kans krijg.

Martin: Nou, ik voel me zeer vereerd. Volgepropt, maar vereerd! (Iedereen lacht) En ik moet
toegeven, de Hollandse pot smaakt weer verschrikkelijk goed. Vooral chips! We
hebben geen magnetrons, weet je, waar ik woon.

Liesbeth: Oké, kinderen, zodra jullie je chips op hebben, moeten jullie naar bed hoor (ze gaat
zitten en begint haar chips te eten.

Beide
kinderen: Nee!!!!

Ronald: Nog een van oom Martins verhalen, mam! Alstublieft!

Esther: (Houdt haar handen smekend voor haar borst en met een smekende stem) Ja,
alstublieft, Mam! Nog eentje!

Liesbeth: Maar jullie moeten morgen naar school en jullie hebben een goede nachtrust nodig.

Ben: Oh, schat, het is zo’n zeldzame gelegenheid om Martin hier te hebben. Nog snel één
waar gebeurd verhaal kan geen kwaad.

Kinderen: (Springen op hollen naar Liesbeth toe, knielen neer, grijpen haar armen en smeken).
Alstublieft, mam! Alstublieft!



Liesbeth: (Lachend, maar met een zucht) OK. (de kinderen schreeuwen opgewonden) Maar dit
is de laatste. Een kort verhaal hoor Martin.

Martin: OK, jullie zullen dit geweldig vinden. Het is een waar gebeurd verhaal van een vriend
van mij die gevraagd werd om in een afgelegen dorp te spreken.

(De kinderen gaan achterover zitten op het kleed en luisteren aandachtig terwijl ze hun chips
eten. Ben en Liesbeth zitten en luisteren ook)

Martin: In dit dorp was de invloed van de toverdokters heel erg groot. De mensen konden
helemaal niets doen zonder toestemming aan hen te vragen. Mijn vriend werd dus
gevraagd om naar dit dorp te gaan en over Jezus te vertellen, maar het mocht niet
van de toverdokters. Hij mocht van hen niet bij de volwassenen spreken maar mijn
vriend mocht wel bij de kinderen spreken. En dat was het domste wat die toverdokters
konden zeggen (Martin lacht met pretlichtjes in zijn ogen). Dus nam mijn vriend Paul
de kinderen een week lang elke dag bij zich en vertelde hen over Jezus. Er waren
ongeveer 80 kinderen en ze waren net als een spons, ze zogen het van God op. Hij
leerde hen eerst over redding en leidde hen allemaal tot de Heer. Nadat ze allemaal
gered waren begon hij hen te onderwijzen over de doop in de Heilige Geest. Hij leerde
hen alles en vooral over de kracht die in iemands leven komt wanneer ze worden
vervuld met de Heilige Geest. En het was heel goed dat hij hen dat leerde want er zou
nog wat gebeuren.

Ronald: Wat gebeurde er dan?

Esther: Ja, toe, vertel gauw wat er gebeurde oom Martin!

Martin: Nou, de kinderen werden vervuld met de Heilige Geest en toen voelde Paul zich door
de Geest geleid om de kinderen iets belangrijks te leren. Hij wist hoe slecht deze
toverdokters waren en hij had gewoon het vermoeden dat ze erg boos zouden zijn als
ze ontdekten dat deze kinderen gered waren en vervuld waren met de Heilige Geest.
Dus zei hij tegen hen, ‘Kinderen, als de toverdokters achter jullie aan komen en jullie
kwaad proberen te doen, dan hoeven jullie alleen maar (hij springt op en begint het
voor te doen) om te draaien, te blijven staan en je handen zo voor je uit te houden (als
een verkeersagent die het verkeer tegenhoudt) en dan zeg je: ‘In de Naam van Jezus,
ik bestraf jullie!’ Hij vertelde hen, dat dat die toverdokters wel direct zou stoppen.

(Hij gaat weer zitten) En ja hoor, zodra Paul vertrokken was, hoorden de toverdokters
wat er was gebeurd met de kinderen en man, wat waren ze kwaad! Ze begonnen
achter de kinderen aan te rennen met grote, scherpe kapmessen (houd zijn handen in
de lucht om de lengte van de mesbladen aan te geven) en ze waren van plan om hen
in stukken te hakken. De kinderen begonnen te schreeuwen en renden weg toen
plotseling één van de oudere kinderen zich herinnerde wat Paul hen had geleerd. Ze
stopte, draaiden zich om, hield haar handen omhoog en schreeuwden, ‘In de naam
van Jezus ik bestraf jullie!’

Onmiddellijk werden die toverdokters verlamd door de Heilige Geest, en ze vielen op
de grond. Ze konden zich niet bewegen totdat ze verklaard hadden dat Jezus Heer
was. Dat is nog eens een verandering van je hart doordat je in contact bent gekomen
met de kracht van God! Vandaag zijn diezelfde toverdokters voorgangers in datzelfde
dorp.

Esther: Waardoor vielen die toverdokters op de grond? Ik zou zo bang zijn geweest als die
gasten me achterna zaten!

Martin: Het was de kracht van de Heilige Geest binnen in die kinderen.

Ronald: Wow! In die kinderen? Hoe kwamen ze aan zoveel kracht?



Martin: Ze vroegen gewoon of de Heer hen wilde dopen, oftewel wilde vullen met de Heilige
Geest. Het waren gewoon kinderen die vervuld waren met de Heilige Geest.

Ronald: Is dat iets wat iedereen kan krijgen?

Martin: Die kracht is beschikbaar voor iedereen die het wil ontvangen Ronald. Maar luister –
jullie moeten nu niet denken dat je vervuld kan worden en dan gewoon kan beginnen
met het bestraffen van mensen (Ze lachen)

Ronald: Dat weet ik wel.

Martin: Het leven van die kinderen was in gevaar en de Heilige Geest ging aan het werk om
hen te redden. Maar willen jullie ook vervuld worden met de Heilige Geest? Dat kan
nu direct hoor. Het is voor iedereen die erom vraagt!

(Ronald en Esther knikken enthousiast met hun hoofd en kijken naar hun ouders voor
toestemming. Ze knikken bij wijze van goedkeuring)

Martin: Oké, dit is alles wat jullie moeten doen. Er is geen standaard manier om het te vragen.
Wij gaan het zo doen. We gaan bidden en de Heer vragen om jullie te vullen. De
Bijbel zegt dat iedereen die vraagt ook zal ontvangen. Dan gaan we een moment onze
handen opheffen in aanbidding voor de Here en we vertellen Hem hoeveel we van
Hem houden. Maar we gaan het niet doen in het Engels. We beginnen te bidden, te
danken en Hem te aanbidden in onze hemelse gebedstaal. Dat is iets wat Hij ons
geeft wanneer we vervuld worden. Het is een onderdeel van de gift die samen gaat
met de kracht. Zijn jullie er klaar voor? (De kinderen knikken met hun hoofd) Oké dan.
Sluit jullie ogen zodat je niet afgeleid word (iedereen doet mee). Vader, dank u voor
uw Heilige Geest en de kracht die u door Hem beschikbaar hebt gesteld voor ons. We
vragen u om Esther en Ronald nu te vullen met de Heilige Geest. Doop hen helemaal
onder in Hem. We prijzen u daarvoor, Heer (Kijkt naar de kinderen die nog steeds hun
ogen gesloten hebben, hun gezichten naar de hemel gericht, en hun handen in
aanbidding naar boven) OK, kinderen, begin Hem te aanbidden.

(Esther en Ronald openen hun mond een beetje en beginnen dapper in tongen te spreken. De
volwassenen spreken ter aanmoediging en als voorbeeld voor hen in tongen. Zodra ze merken
dat ze in tongen spreken verschijnt er een grote glimlach op hun gezicht en beginnen ze harder
te bidden)

Martin: Prijst de Heer!

(De volwassenen juichen en klappen voor hen en omhelzen hen)

Ronald: Dat is zo cool! Bedoelt u dat we nu vervuld zijn met de Heilige Geest? Was dat zo
makkelijk?

Martin: Dat was zo makkelijk!

Liesbeth: OK, kinderen, het is bedtijd!

(Iedereen verlaat opgewonden het toneel)



LES 8
‘Vervuld met de Heilige Geest’

Vragen over les 8

Gebruik deze vragen om de volgende week te beginnen met de preek ‘Wat is tongentaal’. Het helpt de kinderen
om hun geheugen op te frissen en de lijn in de preken vast te houden.

1. Na drie dagen in het graf stond Jezus op uit de dood en zocht Hij de discipelen nog op, voordat Hij hen

verliet. Hoeveel dagen bracht Hij met hen door? Veertig dagen.

2. Welke dingen vertelde Hij hen tijdens die veertig dagen? Waarom Hij moest sterven, wat Hij had gedaan toen

Hij in het binnenste van de aarde was en Hij legde de profetieën uit die over Hem zijn geschreven in het

Oude Testament.

3. De discipelen waren bedroefd toen Jezus zei dat Hij weg moest gaan, maar welke reden gaf Hij hen? Als Hij

niet zou gaan, zou de Heilige Geest niet komen.

4. Waarom was het nog waardevoller dat de Heilige Geest op de aarde zou zijn dan dat Jezus er op dat

moment was? Jezus was beperkt door een menselijk lichaam waardoor Hij maar op één plaats tegelijk

aanwezig kon zijn, maar de Heilige Geest kan overal tegelijk aanwezig zijn.

5. Toen de discipelen zagen hoe Jezus van hen werd weggenomen, kwamen er twee engelen om hen te

troosten. Wat zeiden de engelen tegen de discipelen? Jezus zou op dezelfde manier terugkomen als Hij was

weggegaan.

6. Jezus zei tegen de discipelen dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Waarop? De belofte van de Vader, de

Heilige Geest.

7. Hij vertelde hen dat er twee dingen zouden gebeuren als ze gedoopt werden met de Heilige Geest. Welke

twee dingen waren dat? Ze zouden vervuld worden met kracht, en ze zouden getuigen voor Hem zijn over de

gehele wereld.

8. Wat was de naam van de dag waarop de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest? Pinksteren

(Pinksterdag).

9. In de bovenzaal gebeurden er drie bovennatuurlijke dingen met hen, tekens dat de Heilige Geest was

gekomen. Welke tekens waren dat? Tongen van vuur op hun hoofd, het geluid van een wind en ze spraken

in talen die ze nooit geleerd hadden.

10. Wat waren ze aan het doen toen ze spraken of baden in tongen? God verheerlijken of grootmaken.

11. De mensen buiten, het waren vreemdelingen in Jeruzalem, hoorden hen bidden en waren helemaal

verbaasd. Waarover? De Discipelen waren aan het bidden in de taal van de vreemdelingen.

12. Noem een Bijbelverhaal waarin Jezus aan een vrouw over de komst van de Heilige Geest vertelde. De vrouw

bij de put.

13. Hij vergeleek de Heilige Geest met een ander natuurelement zoals wind en vuur. Wat was dat? Water.

14. Moeten we bezorgd zijn dat we een vals geschenk, (of verkeerde gift) krijgen wanneer vragen om gevuld te

worden met de Heilige Geest? Nee.

15. Noem een aantal wonderen die we kunnen doen wanneer we gevuld zijn met de Heilige Geest? Zieken

genezen, doden opwekken, in tongen spreken, demonen uitdrijven, wonderen en tekenen verrichten.
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Zwaardoefeningen 8

Deze verzen bevestigen het thema van vandaag dat we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest
en hoe de kinderen daar kracht door krijgen. We hebben geprobeerd in verschillende Bijbelboeken te
zoeken naar toepasselijke teksten, maar in het boek Handelingen staan er toch het meest.

1. Handelingen 1:3
Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en
bewees hun op allerlei manieren dat Hij het echt Zelf was. Telkens weer sprak Hij met hen over het
Koninkrijk van God.

2. Johannes 16:7
Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger
niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe.

3. Handelingen 1:4-5
Tijdens één van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: "Wacht eerst
op wat de Vader beloofd heeft," zei Hij. "Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met
water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.”

4. Handelingen 2:1-2
In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen.

5. Johannes 7: 38-39
"Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit
uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft." Hij sprak hier over de Geest Die gegeven zou worden
aan de mensen die in  Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet
naar Zijn Vader was teruggegaan.

6. Joel 2:28
En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken.
Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen  hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.

7. Lukas 11:13
“Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse
Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?"

8. Johannes 16:8
Als mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde,
rechtvaardigheid en oordeel.

9. Handelingen 1:8
Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te
vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken
van de wereld.

10. Handelingen 2:3-4
Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden
allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de
Heilige Geest hun ingaf.
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Ontmoeting met God

Zet rustige aanbiddingsmuziek op of laat je
eigen muzikanten rustig op de achtergrond
musiceren. Zing eventueel eerst een
aanbiddingslied met elkaar. Nodig de kinderen
daarna uit op een door henzelf gekozen plekje
neer te knielen. Bid een algemeen gebed dat
de Heilige Geest de zaal zal vullen en dat Hij
ieder kind zal laten zien of er verkeerde dingen
zijn in zijn/haar leven of verkeerde gedachten
(ze hebben net thuis ruzie gehad bijv. of ze zijn
boos of mopperig). Geef de Heilige Geest de

tijd om Zijn werk te doen. Na verloop van tijd
kun je de kinderen uitnodigen om naar voren te
komen (als je een Kruis in de zaal hebt nodig
je ze uit bij het Kruis te komen) en geef hen de
gelegenheid die dingen te belijden. Daarna kan
je de kinderen uitnodigen om vervuld te
worden met de Heilige Geest. Zij mogen er
eerst zelf om vragen daarna kan de leiding
voor de kinderen bidden.
Als er nog tijd is laat dan een aantal kinderen
vertellen wat ze ervaren/gevoeld hebben.


