Hoi Jongens en Meisjes,
Wat fijn dat je weer in de kerk bent, of thuis mee kijkt !
Het is een speciale zondag, de wezen zondag.
Jezus is al terug naar de hemel,
maar degene die hen gaat helpen is er nog niet.
De discipelen voelen zich heel alleen.

Nadat Jezus naar de hemel gegaan is, gaan de discipelen en de vrouwen naar een
huis in Jeruzalem.
Ze bidden veel en wachten samen op de Heilige Geest, want dat heeft Jezus
gezegd. Er zal een Helper komen, en daarna gaan ze het goede nieuws vertellen

SCHRIJF DE LETTER VAN HET GOEDE ANTWOORD OP DE STIPPEN:
Pinksteren is . . . . . .
. . . . .
. . pasen
1. Hoe klonk het geluid dat uit de lucht kwam?( vers 2)
Bij deze puzzel heb je een bijbel
b
Als een golf.
nodig.
v
Als een harde wind.
g
Als een explosie.
2. Het geluid vulde …
Zoek maar eens op:
f
Hun gedachten.
Handelingen 2.
ij
Het huis waar de gelovigen samen waren.
r
Geheel Jeruzalem.
Dat begint het verhaal over de
3. Wat verspreidde zich en raakte een ieder persoon aan? (vers 3)
f
Het lijken wel tongen van vuur.
discipelen die aan iedereen het
u
Een koude rilling.
nieuws gaan vertellen dat Jezus
v
Blijdschap.
gekomen is. Gestorven is maar
4. Waar werden de gelovigen mee vervuld? (vers 4)
ook weer opgestaan.
s
Angst
t
De Heilige Geest.
g
Verwachting
5. Hoe reageerden de mensen. (vers 12)
b
Ze dachten: ‘niets verbaast ons meer’
i
Ze waren opgewonden en vroegen zich af wat er aan de
hand was.
a
Ze waren boos om het lawaai.
6. De mensen kwamen uit veel verschillende landen. Waar waren ze verbaasd over? (vers 7 en 8)
s
Dat iemand zo vroeg in de morgen een bijeenkomst
organiseerde.
g
Dat de gelovigen allemaal verschillende talen spraken.
t
Dat de gelovigen thuis God loofden en niet in de tempel.
7. Sommigen mensen maakten de gelovigen belachelijk. Ze zeiden
f
Ze zijn gek.
(vers 13)
d
Ze zijn dronken
b
Hun Egyptisch is niet erg goed.
8. Wie hield er een toespraak? ( vers 14)
a
Petrus.
u Johannes
i
Joël
9. Wat had God door zijn profeet Joël beloofd? (vers 16 en 17)
m Iedereen zou in staat zijn een buitenlandse taal te spreken.
g
Hij zal Zijn geest op iedereen uitstorten.
n
Iedereen zou Petrus horen spreken in Jeruzalem.
10. Wat zullen de volgende mensen doen als Gods Geest komt?
Zonen en dochters zullen ….
u
Goed voor anderen zorgen.
e
Profeteren.
z
Zich goed kleden.
Jonge mannen zullen ….
n
Gezichten zien.
k
Modern kleden.
h
Gedichten schrijven.
Oude mannen zullen….
n
Dromen dromen.
l
Wijs zijn.
b Toekomst voorspellen.
11. Wat zal er gebeuren met iemand die de naam van de Heere aanroept? (vers 21)
e
Die zal visioenen zien.
v
Die zal God horen spreken.
a
Die zal behouden worden.

Fijn dat je weer meegedaan hebt !
Een gezellige zondag gewenst
en tot volgende week

