
 

 
 

      

Datum: 8 juni 2022 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over: Het werk van de Heilige Geest, de Trooster, die Jezus zou 

sturen en met Pinksteren gekomen is. Door Zijn aanwezigheid durfden de discipelen Petrus en 

Johannes toch over Jezus te spreken. In de Naam van Jezus konden ze zelfs een kreupele man (die 

nooit heeft kunnen lopen) genezen. God laat hierdoor aan de mensen zien dat Jezus écht is 

opgestaan en leeft. Dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De leiders willen niet 

meer over Jezus horen, ze zijn er klaar mee. Diep in hun hart zijn ze er ook bang voor. Maar de 

discipelen zijn vol van de liefde van Jezus, dat ze niet over Hem zwijgen kunnen en willen. Ze 

willen doen wat Hij geboden heeft en Hem meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ondanks de 

dreigingen blijven ze vertellen van de Zaligmaker Jezus. Hij kan mensen redden en dóet het ook. 

Nog steeds! In de hemel heeft Hij veel plaatsen klaar gemaakt. Nog is de hemel niet vol, want dan 

komt Jezus terug. Mag jij straks bij Hem zijn? Dan moet je Hem nu leren kennen en goed naar Hem 

luisteren.  

De leertekst is:  

“Als u Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden”  Johannes 14 vers 15 

 

Opdracht:  Als je deze maakt en de volgende keer (22 juni 2022) inlevert op de club, dan  

krijg je een extra spaarpunt! 

Hieronder staan zinnen. Sommige zinnen zijn goed en andere zijn fout. 

Zet een kruisje bij goed als het goed is en een kruisje bij fout als de zin niet waar is!  

 Goed Fout 

Jezus leeft   

Petrus en Johannes gaan 

naar de tempel 

  

De kreupele man kon eerst 

wel lopen 

  

In de Naam van Jezus kon hij 

lopen 

  

Hij vergat God te danken   

De leiders van het volk zijn 

blij 

  

We moeten God meer 

gehoorzaam zijn dan de 

mensen 

  

Als de Heilige Geest in je is 

ben je niet bang 

  

 


