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Hallo allemaal, 

Vandaag gaat het over de Heilige Geest. De Heilige Geest hoort bij het feest van Pinksteren, wat we 

deze zondag vieren. Jullie kennen vast wel het verhaal uit de Bijbel van de leerlingen die met 

Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Vandaag lezen we over de Heilige Geest in Romeinen 8; 

Paulus vertelt daarin dat de Heilige Geest in je woont als je in Jezus gelooft. 

Lees je mee? 

 

 

De heilige Geest bidt voor ons | Romeinen 8:26-28 

 

 

 

 

 



 
 

De heilige Geest bidt voor je 

Bij Romeinen 8:26-28 

 

Het is avond. Het is al donker, en de maan staat hoog boven de stad. 

Maar Rosa hoeft nog niet naar bed. Nee, ze mag vanavond met papa 

mee naar de kerk. Rosa houdt papa’s hand vast als ze door de donkere 

straten van Rome lopen. Kijk, daar moeten ze zijn: in dat grote huis, waar 

dat lichtje boven de poort brandt. Het is het huis van papa’s vrienden 

Prisca en Aquila. Daar is de kerkdienst. Papa duwt de poortdeur open, en 

Rosa loopt met hem mee, over de binnenplaats, naar de grote kamer 

waar ze altijd zitten. ‘Kom binnen, kom binnen,’ zegt Prisca vrolijk. ‘Hoi Rosa! Wat fijn dat jij en je 

papa gekomen zijn. Zoek maar snel een plekje. We gaan zo beginnen.’ Er zijn een heleboel mensen 

en kinderen in de grote kamer. Misschien wel dertig! De vlammen van de olielampjes aan de muur 

flakkeren. Rosa gaat naast papa in een hoekje op de grond zitten.  

Een man stapt naar voren. Het is Rufus, de leider van de kerk. ‘Beste vrienden,’ zegt hij. ‘Wat fijn dat 

jullie er allemaal zijn. Ik zie ook een paar nieuwe gezichten, vanavond. Welkom, we zijn altijd blij als 

er gasten zijn. Ik zal even uitleggen wat we vanavond gaan doen.’ Rufus houdt een opgerold stuk 

papier omhoog. ‘Een paar weken geleden hebben we een brief gekregen. Een brief van Paulus. 

Paulus is iemand die heel veel over de heilige boeken van de Joden weet, en hij weet óók heel veel 

over Jezus. Hij heeft Jezus zelfs een keer in het echt ontmoet. En Jezus heeft tegen hem gezegd dat 

hij alle mensen ter wereld over Hem moet vertellen. Paulus is nog nooit hier bij ons in Rome 

geweest, maar we hebben een poosje geleden een heel lange brief van hem gekregen. Daar zijn we 

heel blij mee, want we zijn nog maar een paar jaar christen. We hebben allemaal nog veel vragen. En 

Paulus legt in deze brief alles uit wat we nog niet begrijpen. Elke week lezen we een stukje uit deze 

brief, en dan praten we er met elkaar over.’ ‘En daarna gaan we eten!’ roept een jongetje. Rosa lacht. 

Dat vindt zij ook altijd het leukste van de kerkdienst. Dat ze met z’n allen gaan eten.  

Rufus moet ook lachen. ‘Dat klopt!’ zegt hij. ‘Als we met elkaar gepraat hebben, gaan we bidden, en 

daarna eten we met z’n allen. Goed, ik ga beginnen. Als je iets niet snapt: steek dan je hand op, en 

vraag het. We zijn hier bij elkaar om te leren!’ Rufus rolt de brief van Paulus uit op tafel, en Prisca zet 

een olielampje naast hem neer zodat hij het goed kan zien. 

‘Het stukje dat ik vandaag ga voorlezen,’ zegt Rufus, ‘gaat over de heilige Geest.’ ‘Eh, wacht even,’ 

zegt een jongen die er voor het eerst is vandaag. Hij steekt zijn hand op. ‘De heilige Geest? Wat is 

dat?’ ‘Goed dat je het vraagt,’ zegt Rufus. ‘Daarvoor moeten we even een stukje terug in de tijd. Je 

weet dat Jezus terug is gegaan naar zijn Vader in de hemel, toch?’ ‘Ja,’ zegt de jongen. ‘dat weet ik. 

Heel jammer. Ik had Hem erg graag zelf willen ontmoeten.’ Rosa knikt. Zij zou Jezus ook weleens in 

het echt willen zien. Maar dat kan niet, wat Hij is teruggegaan naar de hemel! Zo jammer… ‘Dat 

klopt, Jezus is in de hemel,’ zegt Rufus, ‘maar vlak nadat Hij daar naartoe is gegaan, stuurde Hij 

iemand naar ons toe om ons te helpen. Dat is de heilige Geest. Je ziet Hem niet, net zoals je de wind 

niet kunt zien. Maar Hij is er wel. Hij helpt ons elke dag.’ ‘Hoe dan?’ vraagt Rosa. ‘Hoe helpt de heilige 

Geest ons? Want ik snap het eigenlijk nog niet.’ ‘Het is ook moeilijk te begrijpen,’ zegt Rufus. ‘Dus 

laten we eens even lezen wat Paulus erover zegt. Misschien kan dat ons helpen.’  

Rufus pakt de brief op en leest die voor.  

 

Beste vrienden, Ik weet dat veel van jullie het moeilijk hebben. Misschien ben je ziek, of misschien is er 

iemand gestorven van wie je veel hield.  

 

 



 
 

Rosa kijkt naar de grond. Ze bijt op haar lip. Papa en zij hebben het moeilijk. Mama is gestorven, een 

half jaar geleden. Ze moet elke dag aan mama denken. Wat mist ze haar! We snappen vaak helemaal 

niet waarom we het zo zwaar hebben. Heeft God daar een bedoeling mee? Kan God er niet voor 

zorgen dat die verdrietige dingen niet gebeuren?  

 

Beste vrienden, laat ik het jullie maar eerlijk zeggen: dat weten we niet. We weten vaak niet eens wat 

we aan God moeten vragen.  

Ja, denkt Rosa. Dat klopt. Ze probeert weleens te bidden. Maar ze vindt het zo moeilijk. Want wat 

moet ze bidden? Dat mama terugkomt? Maar dat kan niet. Mama is gestorven. Dat papa niet meer 

verdrietig is? Dat kan niet. Natuurlijk is hij verdrietig. Dan hoort ze de stem van Rufus weer.  

 

Maak je geen zorgen als je niet weet wat je moet bidden. Want de heilige Geest is bij ons. Als jij niet 

meer weet wat je moet bidden, dan bidt Hij voor je. Hij weet precies wat je nodig hebt. Hij vraagt God 

om je te helpen. En God luistert altijd naar de heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat het goed komt. Ook 

al ben je nu zo verdrietig dat je denkt dat je nooit meer blij wordt, God zorgt ervoor dat je op een dag 

weer blij zult zijn. Hij gaat ons later een prachtig leven geven, dat nooit meer ophoudt. Je ziet het nog 

niet, maar geloof me maar, het gaat echt gebeuren. Want God houdt van ons. God houdt van jou.  

‘Dat is het stuk dat ik vandaag met jullie wilde lezen,’ zegt Rufus. ‘Zullen we samen bidden?’ Rosa’s 

gedachten dwalen af. Ze denkt nog steeds aan wat Rufus net heeft voorgelezen. Mama is er niet 

meer. Maar ze zijn dus niet alleen, papa en zij. De heilige Geest is bij hen. En Hij helpt hen. En als het 

niet lukt met bidden – dan geeft het niet. Dan doet de heilige Geest dat gewoon. En dan geeft God 

wat ze nodig hebben. ‘Amen!’ zegt Rufus. Rosa knippert met haar ogen. Oei! Is ze nou helemaal 

vergeten om mee te bidden? ‘Kijk eens, mensen,’ zegt Prisca. ‘We hebben weer een heleboel lekker 

eten vandaag. Neem waar je zin in hebt. Er is genoeg voor iedereen!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JF9sqQ97Xg
https://www.youtube.com/watch?v=5JF9sqQ97Xg
https://www.youtube.com/watch?v=kojI5X3NMeE
https://www.youtube.com/watch?v=kojI5X3NMeE
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening: Met steun  

De heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben.  

Doe de volgende oefening: 

- Ga op 1 been staan en hinkel nu eens door de kamer 

- Lukt dat zonder je been tussendoor op de grond te zetten? 

- Ga nu eens langs een muur hinkelen, waarbij je met je hand tegen de muur mag steunen. 

- Wat gaat makkelijker: met of zonder steun? 

 

 

 

De heilige Geest bidt voor ons  

Weet je weleens niet wat je moet zeggen? 

Hoe vind je het dan als iemand anders voor 

jou de juiste woorden wel weet te vinden? 

Meestal is dat iemand die jou heel goed 

kent en weet hoe je je voelt of hoe je denkt. 

Soms weten we ook niet wat we moeten 

bidden, zeker niet als we het moeilijk 

hebben. Maar de heilige Geest bidt voor 

ons, want Hij weet wel wat Hij moet 

bidden. Dat komt omdat de heilige Geest 

ons heel goed kent, omdat Hij in ons hart 

woont. Hij weet wat we voelen en hoe we 

denken, en zo weet Hij de juiste woorden te 

vinden om tegen God te zeggen. 

Pasen en Pinksteren  

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en 

Pinksteren op één dag vallen, bedoelt 

daarmee dat het nooit zal gebeuren. Op 

Goede Vrijdag denken we aan het sterven 

van Jezus, maar ná twee dagen is het 

Paaszondag. Het Paasfeest is dus óp de 

derde dag na Goede Vrijdag (de vrijdag telt 

mee). Met Pasen vieren we de opstanding 

van Jezus. Dat vieren we – afhankelijk van 

de stand van de maan – in maart of april. 

Pinksteren is het feest van de heilige Geest 

en is altijd zeven weken ná Pasen, dus na 

49 dagen (7 keer 7 dagen). Anders gezegd: 

Pinksteren is óp de 50e dag van Pasen (de 

Paaszondag telt mee). Tien dagen voor het 

Pinksterfeest vieren we in de kerk 

Hemelvaart: de dag dat Jezus terugging 

naar de hemel. Dat is dus 39 dagen ná 

Pasen, maar óp de 40e dag ván Pasen (als 

je de Paaszondag weer meetelt). Kun je de 

rekensom nog volgen? In ieder geval zal 

het nooit gebeuren dat Pasen en 

Pinksteren op één dag vallen. 



 
 

De heilige Geest steunt ons  

 

De heilige Geest steunt ons als wij het moeilijk hebben.  

Vul de pinksterduif hieronder met de woorden die je op de volgende bladzijde 

vindt. 

Wat heb je nodig?  

- de duif en de tekstkaartjes  

- schaar 

- lijm  

- eventueel kleurpotloden  

Aan de slag: 

- Knip de tekstkaartjes uit.  

- Pas de kaartjes in de duif.  

- Lijm de kaartjes op de goede plaatsen in de duif.  

- Als je alle kaartjes op de goede plekken hebt gelijmd, is de hele duif gevuld.  

- Eventueel kleur je de duif in. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. 

 



 
 

 

 

 

 

Invuloefening 

- Bekijk de tekst hieronder. Kun je de ontbrekende woorden invullen? 

-Als je het niet helemaal zelf lukt, vraag je ouders om hulp of pak een Bijbel (Romeinen 8: 26-28) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Goede God,  

We vieren feest, het Pinksterfeest.  

Maar niet altijd voelen we ons blij.  

Soms voelen we ons naar.  

Of we hebben pijn.  

We hebben verdriet.  

Of we hebben het moeilijk.  

Dan weten we niet altijd wat we moeten bidden.  

Maar uw heilige Geest bidt voor ons!  

Beter dan een mens ooit zou kunnen bidden. 

En Hij helpt ons, beter dan een mens ooit zou kunnen helpen.  

Daarom bidden wij U: Laat uw heilige Geest zonder ophouden voor ons bidden.  

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Leef in liefde 

 

 

Bronvermelding: Bijbelbasics 
 


