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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Handelingen 2 11b (Schriftlezing Handelingen 2, 1-13)  

 

Gods Geest is buitengewoon en doet buitengewone dingen. De vlammen, het geluid van de wind, het 

spreken in al die talen – het zijn buitengewone manifestaties van de krachtige Geest van God. Maar toch is 

die Geest niet alleen in het buitengewone te vinden. Die neiging bestaat wel in de wereld en in de kerk, 

maar dat is een misverstand, want de Geest werkt ook volop in het gewone. Daar doet Hij buitengewone 

dingen. Als je dat door hebt, dan ga je Hem steeds meer zien.    

    

Besprekingsvragen   
1) Wat ervaar jij van de Geest van God? 

2) Maak een wandeling door de natuur en let op de gewone én ongewone dingen. Hoor je het verhaal 

over Gods majesteit dat verteld wordt? (Psalm 19) 

3) Wat is het gevaar dat wij lopen als we Gods Geest vooral in bijzondere en buitengewone zoeken? 

4) Wat leert deze preek jou over de verhouding tussen geloof en wetenschap?  

5) Deze preek focust sterk op het werk van de Geest in het buitengewone én het gewone. Je zou ook 

nog een andere tegenstelling kunnen bedenken: lijden en vreugde. Zou de Geest ook in die beiden 

werken? Wat zegt de levensloop van Jezus daarover?    

Teksten om te lezen 
De Geest van God doet buitengewone dingen. Het boek Handelingen staat bol met de voorbeelden daarvan. 

Een kleine selectie: 

 

Handelingen 9,17-19 

Handelingen 10,44-48 

Handelingen 16,16-18 

Handelingen 20,7-12 

Handelingen 22,17-21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de kinderen 

Vandaag is het Pinksterfeest. Welk feest vieren we dan? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Op het eerste Pinksterfeest gebeurden er heel bijzondere dingen. Dingen die je kon zien en horen. 
Noem ze eens. Welke is voor jou het meest bijzonder? Waarom? 
   
1. __________________________________________________   

 
2. __________________________________________________   

 
3. __________________________________________________ 
 

Extra 
Waarom wordt er vaak een duif afgebeeld met Pinksteren? Lees Lucas 3: 21 -22 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
De eerste auto was heel erg bijzonder. De mensen stonden er met open mond naar te kijken. Hoe 
kon dat? Nu is een auto heel gewoon. Wat is voor jou heel bijzonder? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Je kunt ook iets buitengewoons (iets wat heel bijzonder is) meemaken. Heb jij zoiets wel eens 
meegemaakt? Vertel… 
 Wat was er zo bijzonder aan? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Weet je wat voor mij buitengewoon en bijzonder is? Dat er na de 
winter weer bloemen gaan groeien. Eerst is er niets, dan komt er 
een plantje… de bloemen… Je ziet de kleuren, je ruikt de geuren. 
En dat er weer bladeren aan de bomen komen. DE NATUUR. 
 
Doen 
Koop een zakje zaad, bv. basilicum. Vul een potje met aarde en 
strooi de zaadjes erop, dek het af met een laagje aarde. Zoek een 
lekker warm plekje voor je pot en geef het elke dag water. Wat 
gebeurt er? Wat vind jij bijzonder? Je kunt er een soort dagboek 

van bijhouden. Schrijf elke dag op wat je ziet. Wat is voor jou bijzonder aan dit groeien? 
Weet je dat je deze blaadjes kunt eten. Ze smaken heel lekker bij pasta. 
 
Extra 
Kleurplaat | Vouw een duif | Woordzoeker | puzzel 



 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 


