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Wyding 

Welkom 

Petrus se toespraak  
Die uitstorting van die Heilige Gees: die begin van die Kerk met geen einde. 

Teks: Handelinge 2: 1 – 16, 22-24, 36 

Hulpmiddels: 

 Besempop vir Petrus, die verteller 

 Kry ‘n persoon om die woorde “goeiedag” en “totsiens” in ‘n onbekende taal te oefen en vir die 

openingsaktiwiteit vir die kinders aan te leer. 

 Wêreldkaart 

 Slot met sy eie sleutel, nog ekstra sleutels en ‘n boks 

 Kopieë van die aktiwiteitsvelle 

 Potlood en drukspykers/”map pins” vir die windmeul-aktiwiteit 

 Potlode/kleurkryte 

 Skêr 

 Krammasjien/Kleeflint 

 Skoon vel papier, strooitjie 

 Rooi, geel, oranje verf/voedselkleursel 

Kyk of jy iemand kan kry wat ‘n ander taal praat as wat die meerderheid kinders verstaan (of gebruik 

die woorde hierbo wat by ons Kenia projek pas). Vra die persoon om hulle te groet in daardie taal. 

Vra vir kinders of hulle presies verstaan het wat die oom/tannie nou gesê het. Laat die persoon dit 

vertaal in die kinders se taal. Laat die persoon vir die kinders nog een of twee woorde of sinne 

aanleer. Vra vir die kinders of die taal anders klink en hoe dit anders klink. 

Gebruik die wêreldkaart, druk op verskillende lande en gesels oor die tale wat daar gepraat word. 

Hoor by die kinders hoeveel tale hulle kan praat en hoe belangrik dit is om meer as een taal te 

verstaan. Wat sal gebeur as jy na ‘n ander land gaan en jy verstaan hulle nie of hulle verstaan jou 

nie? 

Steek vooraf al die sleutels weg. Maak die teks in iets soos ‘n boks toe met ‘n ketting of tou en ‘n 

slot. Ons het dus die sleutel nodig om die slot oop te sluit om vandag se les uit te kry. Begin deur vir 

die kinders te vra om die toe slot oop te maak. Wys ook vir die kinders jy kan nie. Vra hulle hoekom 

dit so moeilik is? (Dis te groot en te moeilik.) Wat het ons nodig? (Die regte sleutel.) Ons kry soms 

moeilike goed om te doen en dan het ons iets nodig om dit vir ons makliker te maak. Laat die 

kinders gou die sleutels soek en die regte een kry vir hierdie slot. Sluit af deur die volgende opmerk-

ing te maak: “Elke groot uitdaging het die regte hulp nodig”. Ons kry ons hulp vir ons groot uitda-

gings ook iewers. Ons en die paar mense in die Bybel het ‘n kosbare oplossing gekry. 

Sing die temalied en doen die stilword-ritueel soos by ontmoeting 9. 
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Woord 

Petrus (besempop) kom ingestap. Die aanbieder stel hom voor en stel hom aan die woord. 

Petrus: “Dit was 10 dae nadat Jesus opgevaar het Hemel toe. Daar was baie mense in Jerusalem, 

want hulle het almal bymekaar gekom om Pinkster te vier. Pinkster was die oesfees waar mense 

geskenke gebring het na die fees toe om vir God te wys hoe dankbaar hulle was vir alles wat Hy vir 

hulle gedoen het.” (Lev. 23:15-21) 

Kom ons lees die volgende teksverse saam. Dan weet julle ook waar hierdie storie van my geskryf 

staan. 

Handelinge 2: 1–4: “Nie lank daarna nie, was almal wat vir Jesus lief was, saam bymekaar. Skielik hoor die mense buitekant ‘n 

harde geluid wat uit die hemel kom. Dit het amper geklink soos ‘n baie sterk wind. ‘n Mens kon die geluid deur die hele gebou 

hoor. Skielik sien hulle iets wat soos ‘n klein vlammetjie vuur lyk. Dit was regtig nie baie groot nie. Kom ons sê dit was so 

groot soos ‘n mens se tong. Hierdie klein vlammetjie vuur het op die kop van elkeen in die kerk gaan sit. Dit was die Heilige 
Gees wat God gestuur het. Van toe af het al hierdie mense geweet dat die Heilige Gees hulle sal help en krag gee. Hulle het ook 

dadelik begin praat in verskillende tale.” (Die Bybel@kinders) 
Maats, kom ons kyk gou of julle nog wakker is: 

Wat het die mense gehoor? 

Wat het met ons gebeur en hoekom dink julle het dit gebeur? 

God het dus Sy belofte laat waar word dat Hy Iemand sal  stuur om ons te help met die grootste op-

drag. 

Kan julle onthou wat was my en die ander dissipels se opdrag? (Dit was om uit te gaan na die hele 

wêreld en God se Woord te versprei dat nog meer mense in God kan glo.) 

Julle, ons was maar skrikkerig, want ons kon nie hulle taal praat nie en hulle sou ons nie almal 

verstaan het nie. 

Maar wag, kom ons gaan aan met wat nog daardie dag gebeur het. 

Die Joodse mense wat van ander lande af gekom het, het almal verskillende tale gepraat. Ewe 

skielik kon ons hulle verstaan en kon ons die belangrike nuus met hulle in hulle eie taal deel!  

(Handelinge 2: 6-11) “Die mense hardloop toe vinnig na die gebou waar ons was. Gou-gou was daar ‘n klomp mense rondom die 

gebou, maar hulle kon nie glo wat hulle gehoor het nie. Die Jode sê toe: ‘Wat gaan nou hier aan? Ons weet mos hierdie mense 

binne hierdie gebou kom almal van een land af. Ons weet hulle kon altyd nog net een taal praat. Maar noudat God vir hulle die 
Heilige Gees gegee het, kan hulle sommer ander tale ook praat. Ons kan hoor hoe praat hulle in ons tale en sommer baie ander 

tale. Ons weet ons hoor reg. Ons bly mos in daardie lande en ken die tale wat daardie mense nou praat. En ons kan hoor hoe 

hulle net aanhou vertel oor die groot dinge wat God gedoen het.” (Die Bybel@kinders) 
Stel jouself voor jy is in ‘n vreemde land. Jy verstaan nie ‘n woord wat almal praat nie en skielik 

draai iemand na jou toe en begin jou taal met jou praat. Wow, dit moet so ‘n verligting wees! 

Maar dit was nie net so maklik nie. Die mense was deurmekaar. Hulle het glad nie verstaan wat nou 

gebeur het nie. Party van hulle het gelag en gesê ons is dronk. 

Ek het besef ek moet dadelik iets doen! Ek het onmiddellik opgestaan saam met die ander dissipels 

en met die mense begin praat. Ek het vir die mense verduidelik dat dit God was wat ons almal gevul 

het met die Heilige Gees. Presies soos God beloof het. Dit het presies gebeur op die fees van dank-

baarheid, die Pinkster! 

Ek kon met die hulp van die Heilige Gees wat nou in my was, die woorde van Joël (2:28,29) met die 

mense deel! 

Kom ek lees dit saam met julle. 

Handelinge 2:17-21 “God het al lankal terug vir ons in die Bybel vertel van dit wat vandag hier gebeur het. Hy het gesê dat Hy 

die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Almal wat vir Jesus lief is, sal die Heilige Gees kry. Dit maak nie saak of hulle seuns of 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=leviticus%2023:15-21&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%202:17-21&version=NIV
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Werskaf 

dogters is nie en of hulle oud of jonk is nie. Hierdie mense sal dan almal vir die ander mense van Jesus gaan vertel. Jesus sal 

elke mens wat graag sy vriend wil wees, ook God se vriend maak.” 
Daardie dag was die dag waarop die kerk begin het, want die kerk is nie ‘n gebou nie, maar die 

mense wat in God glo. Van daardie dag af, baie jare gelede, het almal wat in God begin glo het, 

besef dat die Heilige Gees ook in hulle woon. (Lag so onderlangs.) Jammer julle, maar ek moet net 

sê, ons sien nou nie meer vlamme op mense se koppe nie en ons hoor nou nie ‘n sterk wind waai 

as mense begin glo nie, maar weet julle wat, ons voel die Heilige Gees in ons en dit is baie meer 

kosbaar. 

Ander mooi woorde vir die Heilige Gees is: Berader, Onderwyser of Trooster. Hoekom dink julle is 

dit Berader, Onderwyser of Trooster? 

Ja, want die Heilige Gees help jou om te weet God gee om vir al jou seer en Hy help jou ook om 

tussen reg en verkeerd te onderskei. Soos wanneer jy ‘n koekie wil gaps… Hahahaha! 

Dan voel ons mos ietsie sê vir ons: “Nee, moenie! Dis so ‘n snaakse gevoel hier diep binne jou. As 

jy God se Woord lees en met God gesels as jy bid, help die Heilige Gees jou om al daardie lesse te 

onthou en op die regte tyd te gebruik. Ont-hou: Julle is elkeen nou ook ‘n dissipel vir God. Gebruik 

jou eie taal om vir mense te vertel van God. 

Kom ons sê almal saam die volgende belangrike teksvers op: 

Johannes 14:26: “My Vader sal vir julle die Heilige Gees stuur om julle spesiaal te help. Die Gees sal julle help om alles mooi 

te onthou wat Ek vir julle gesê het.” 
Die kinders kry tyd om oor die verhaal te dink: 

1. Ek wonder wat was vir jou die mooiste deel uit die verhaal. 

2. Ek wonder wat sou jy graag vir Petrus wou vra. 

3. Ek wonder hoe dit vir jou sou voel as jy ook daar tussen die mense was. 

4. Ek wonder hoe laat die les jou anders dink oor die Heilige Gees. 

 Maak ‘n windmeul. Laat die kinders dit blaas. Die Heilige Gees is ook soos die wind: jy kan sy uit-

werking sien al kan jy nie die Heilige Gees self sien nie. 

 Laat die kinders die nommers verbind om te sien wat die een simbool van die Heilige Gees is. 

 Kom ons maak krone om te wys ons is ook dissipels wat die Heilige Gees in ons het as ons Help-

er. 

 Kleur die mooi prent in of vul dit met stukkies geskeurde papier om te lyk soos pragtige glasven-

sters. 

 Gebruik blaas-kuns met verf om die wind en die vlam uit te beeld,. 

 Vir ouer kinders: Jy is ‘n joernalis wat die volgende gebeure gesien het. Ons gee vir jou die 

“foto’s” (prente). Maak jou eie byskrifte. 

Sluit af met die seënbede. 
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Gee vir elke kind ‘n strooitjie en paar druppels verf:  rooi, geel 

en oranje. Laat  hulle die verf blaas met die strooitjie. Dit herin-

ner hulle dat die Heilige Gees soos die wind is. Ons sien Hom 

nie, maar ons voel Sy teenwoordigheid. Die uitstorting van die 

Heilige Gees was soos vuur bo die apostels se koppe. 

Sny albei bande uit en las 

hulle aanmekaar sodat dit om 

die kind se kop pas. 
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