Kinderbijbelclub “De verborgen Schat”
Datum: Woensdag 3 juni 2019

Waar het over ging:
Jezus had tegen zijn discipelen gezegd dat ze naar Jeruzalem moesten gaan. Daar zou de Heilige
Geest worden uitgestort. Die zou hen troosten, leiden en helpen. Ook als ze straks het Evangelie gaan
vertellen aan andere volken. Ze zijn met 120 mensen bij elkaar in een zaal van de tempel. Opeens is
daar het geluid van een krachtige wind. Op de hoofden van de discipelen zijn vuur-vlammen te zien.
De Heilige Geest wordt uitgestort! In hun harten komt een grote blijdschap. Ze gaan vertellen over
het grote werk van God. Ze kunnen niet zwijgen over wat Jezus heeft gedaan. De vele wonderen die
Hij heeft gedaan. Er zijn vele mensen in Jeruzalem gekomen uit allerlei landen. Ze blijven luisteren en
horen de discipelen in hun eigen taal spreken. Zodat ze het kunnen begrijpen. Sommigen spotten
ermee. Petrus vertelt: “De Heilige Geest is gekomen. Dat had God beloofd. Jezus heeft vele zieke
mensen beter gemaakt. Hij is gestorven, Maar Hij is ook weer opgestaan. Hij is naar de hemel
gegaan. Hij is echt de Zoon van God, de Zaligmaker. Jullie hebben Hem laten kruisigen”.
Wat schrikken ze, wat een erge zonde hebben ze gedaan, wat zijn ze verdrietig! Ze vragen: “Wat
moeten we doen”? Bekeert u tot God! Hij kan en wil jullie nog vergeven, zegt Petrus.
De Heilige Geest brengt het in hun hart. Hij geeft hun een nieuw hart. Ze krijgen de Heere Jezus lief.
Wel drieduizend mensen! Hij wil ook hun Zaligmaker zijn.
Dat is het grootste wonder van het Pinksterfeest. Bidt er maar om of hij ook jouw Zaligmaker wil zijn
en of de Heilige Geest Geest ook in jouw hart wil komen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leertekst is:

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Handelingen 2 : 4

Opdracht: Kleur de kleurplaat.
Schrijf met mooie versierde letters de tekst ernaast die we geleerd hebben over PINKSTEREN.
Als je deze opdracht maakt en inlevert op de volgende clubmiddag (19 juni) krijg je een extra
spaarpunt.

