
Kliederkerk thuis 
Pinksterfeest

Pinksteren, het feest van de Geest! Een feest van nieuw leven en creativiteit. Een mooi 
thema voor een inspirerende kliederkerk! Tijdens Pinksteren ontvangen de volgelingen 
van Jezus de Heilige Geest en de kerk wordt geboren. Nu ontvingen niet meer alleen 
bijzondere personen - zoals profeten of koningen - de zalving met de Geest, het was nu 
voor iedereen! Jezus is naar de Vader gegaan, maar we staan er niet alleen voor. Hij is 
met ons, midden in de rommeligheid van ons bestaan. 

Dit programma is een kliederkerkviering voor thuis en wordt je aangeboden door de 
Protestantse Kerk. In een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, kun je aan de slag gaan 
met thema’s als herkenning, inspiratie en vrijheid. Samen ontdekken, samen vieren en 
samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk. En deze keer aan de hand 
van het verhaal over het Pinsterfeest. Dit verhaal vind je in de Bijbel in Handelingen 
2:1-4. Alle bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl 
Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie 

over kliederkerk en hoe je een zelf een kliederkerk kunt starten. 

Voordat je begint….
Belangrijk om te weten: 

- Bij kliederkerk doet iedereen mee! De activiteiten zijn bedoeld voor mensen 
van alle leeftijden, voor kinderen én volwassenen.

- Deel wat je ontdekt en gemaakt hebt met anderen. Bijvoorbeeld in de 
appgroep van je (klieder)kerk of op social media met #kliederkerkthuis. Zo vier 
je toch een beetje samen, ook al ben je niet bij elkaar.  

- Op www.protestantsekerk.nl/corona vind je het laatste nieuws en meer 
suggesties om in deze crisis vorm aan geloven te geven. 

http://www.kliederkerk.nl
http://www.protestantsekerk.nl/corona


Samen ontdekken

Door deze vier activiteiten ontdek je telkens een ander deel van het bijbelverhaal. Je 
kunt ervoor kiezen om de activiteiten één voor één te doen mét elkaar, maar je kunt 

ook alles klaarzetten in verschillende hoeken/ruimtes in huis en buiten en de 
activiteiten tegelijkertijd doen.  

Vrij schilderen
Bijbeltekst
"Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid."
- 2 Korintiërs 3:17

Nodig
- Schilderdoeken kleine of één grote
- Kwasten
- Verf
- Verfschorten

Toelichting
De Heilige Geest kan ons inspireren. Bijvoorbeeld om liefde aan andere mensen door 
te geven, of om iets moois te maken. Ook kan de Heilige Geest werken door middel 
van creativiteit.

Uitleg activiteit
Zet schilderspullen klaar. Je bent bij deze activiteit vrij om je creativiteit te uiten. 
Schilder iets wat jij vindt passen bij 'de Geest van God'. Je kunt met elkaar ook op één 
schildersdoek schilderen. Zo kunnen jullie  samenwerken aan een kunstwerk die jullie 
thuis ergens kunnen ophangen.

Gespreksvragen
1. Aan welk plaatje moet jij denken bij 'de Geest van God'?
2. Wat is 'creativiteit'? Wanneer ben je creatief?



Duif 
Bijbeltekst
"Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus gedoopt was en hij aan het bidden 
was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif 
op hem neer."
- Lucas 3: 21-22

Nodig
- Stevig gekleurd papier
- Witte (vinger)verf
- Oogjes
- Geel papier en schaar voor de snavel
- Evt. veertjes
- Lijm
- Verfschorten

Uitleg activiteit
Doop je hand in de witte verf en zet je handafdruk op het papier, met gespreide 
vingers. Je duim wordt het hoofdje, dus zorg dat die aan de zijkant zit en naar boven 
wijst. Je kunt de duif afmaken met een snavel, oog en veertjes.

Uitleg van het symbool van de Duif
De meeste vogels in het Midden-Oosten zijn schichtig en laten zich nauwelijks vangen. 
Andere zijn juist dodelijke jagers. De duif is bijzonder, omdat het geen roofvogel is en 
zich ook laat temmen. Het zijn vreedzame dieren die dicht bij mensen verblijven. Deze 
vogel werd daarom al vroeg een symbool voor vrede en het was de enige vogel die 
een Jood mocht offeren aan God.
Direct na Jezus’ doop landde er een duif op Zijn hoofd. Tegelijk kwam de Heilige Geest 
in Hem. Een Jood in die tijd begreep daardoor: Jezus is nu een echte profeet 
geworden. Want over profeten wordt in het Oude Testament telkens gezegd dat juist 
zij de Heilige Geest krijgen als hun taak begint.
Het Hebreeuws voor duif is trouwens ‘Jona’, dus Jezus wordt hier ook een beetje een 
nieuwe Jona, die net als Zijn naamgenoot naar een vreemde wereld moet om die van 
de ondergang te redden. 

Gespreksvragen
1. Er wordt wel gezegd dat we een lichaam, een ziel en een geest hebben.
Wat denk jij dat je ziel is? En je geest?
2. Weet jij waar een duif allemaal symbool voor staat?



Reuzenbellen
Bijbeltekst
“Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te 
waaien." - Handelingen 2:1-2

Nodig
- Bellenblaassop
- Badje of emmers met water
- Stokjes
- Dun touw
- Kleine zware ringetjes

Toelichting
De Heilige Geest is niet zichtbaar, net zoals we lucht of wind niet kunnen zien. Maar 
als we de lucht 'vangen' in een bel, dan kunnen we opeens zien dat de lucht gaat 
bewegen! Zo is het ook met de Heilige Geest: als Hij in ons komt, dan zijn wij 'de bel' 
en de Geest is 'de lucht'. Aan onze beweging wordt de Geest zichtbaar!

Uitleg activiteit
Koop speciale bellenblaassop, bijvoorbeeld in een speelgoedwinkel of online. Of maak 
het sop zelf met dit of dit recept. Zet buiten een badje of grote emmers neer met 
water en het sop. Probeer van te voren even uit of je sop goed werkt. Maak de 
bellenblaas volgens onderstaand voorbeeld: twee stokjes met daartussen touwtjes 
geknoopt, en een ringetje waardoor het onderste touwtje naar beneden hangt.
En bellen maken maar!

https://www.todaysparent.com/family/how-to-make-giant-homemade-bubbles/
http://www.mizflurry.nl/2013/08/nieuw-recept-bellenblaas-voor-grote.html


Het borrelt en het bruist
Toelichting
Waar de Heilige Geest gaat werken, daar borrelt het, daar bruist het, daar ontstaat 
energie! Dat illustreren deze proefjes!

Vulkaanuitbarsting
Nodig: Klei die hard wordt, bakpoeder, oranje of gele voedingskleurstof, afwasmiddel, 
natuurazijn.
Uitleg: Maak eerst van klei een vulkaan. Laat die goed drogen (hard worden). Doe in 
de ‘krater’ van de vulkaan een half zakje bakpoeder en één of twee druppeltjes 
afwasmiddel. Doe er eventueel ook wat voedingskleurstof bij (bv. rood en geel, om 
een echte lava-kleur te maken). Giet nu wat natuurazijn in de krater, roer snel met 
een theelepeltje en kijk hoe de vulkaan lava begint te spuwen.

Lava-lamp
Nodig: Lang glas of glazen fles, water, voedingskleurstof, olie, bruistabletten (bijv. 
vitaminetabletten)
Uitleg: Doe wat water in een groot (wijn)glas of glazen fles. Doe evt. wat 
voedingskleurstof in het water. Giet olie op het water. Wacht tot het water en de olie 
helemaal gescheiden zijn (de olie drijft op het water). Laat nu een bruistablet in het 
water vallen. Kijk hoe de bubbels omhoog borrelen.

Spoetnik
Nodig: Suiker, koffiemelk, frisdrank met prik.
Uitleg: Doe wat suiker in een glas. Giet hier wat koffiemelk bij. Giet er (voorzichtig) 
cola, sinas of andere fris met prik bij. Je krijgt een schuimlaag die je met een lepeltje 
op kunt eten.

Cola-fontein
Nodig: Flessen cola, mentos-snoepjes, sateprikkers.
Uitleg: Een beetje zonde van de cola, maar wel leuk om een keer te proberen ;-)
Gooi 4-6 mentos-snoepjes in een net geopende colafles. De fontein begint!
Je kunt (voor meer effect) de mentos-snoepjes ook eerst aan een saté-prikkertje vast 
maken; een klein gaatje in de dop van de cola-fles maken; daar de saté-prikker 
doorheen prikken zodat de mentos-snoepjes aan de onderkant van de dop zitten; de 
dop met gaatje en saté-prikker en de snoepjes op de fles draaien (let op: zonder dat 
de mentos-snoepjes al in de cola vallen), en dan de saté-prikker eruit trekken. De 
snoepjes vallen van het stokje in de cola. Doordat het gaatje nu veel kleiner is, wordt 
de fontein hoger en langer. 



Samen vieren
 
Teksten uit de Bijbel over de Heilige Geest: 
“Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te 
waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. 
Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de 
Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.” - - 
- Handelingen 2:1-4
Jezus zei: "Denk aan de wind: die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: je 
weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse 
wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse 
wereld." - - Johannes 3:8

Laat een filmpje zien over het Pinksterfeest: Uitleg Hemelvaart & Pinksteren 

Samen zingen of luisteren
1. 'Vlammetjes' (Pinksteren) van Elly en Rikkert
2. 'Geest van hierboven'  

Verspreid het pinkstervuur
Nodig
- 2 (verjaardagstaart) kaarsjes
- 2 lege gekleurde kaarten met 1 enveloppe
- kleurpotloden en een pen
Uitleg 
Wie gun jij wat warmte en licht in hun leven? Plak de kaars op een kaartje, teken er 
een vlammetje boven en schrijf of teken iets moois voor iemand die dat nu goed kan 
gebruiken. Stuur de kaart naar diegene op. Plak op de andere kaart ook een kaars en 
teken er een vlammetje boven. Schrijf op de achterkant de naam van diegen naar wie 
je de andere kaart stuurt. Zet dit kaartje ergens neer zodat je de komende tijd 
regelmatig aan deze persoon kunt denken en voor hem/haar kunt bidden. 

Samen bidden
Wij zijn niet alleen! God is bij ons. Bid met elkaar. Dat kan door hardop 
met elkaar te praten met God of stilletjes in jezelf en bid ook voor de 
persoon die jij de kaart stuurt met het kaarsje!

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://www.youtube.com/watch?v=wsV5brM-cHE
https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0


Samen eten
Samen eten is een ideale activiteit die je samen kunt doen met alle leeftijden. 
Hieronder vind je ideeën voor jullie maaltijd rondom het Pinksterfeest en de Heilige 
Geest. Ga gezellig met z'n allen aan tafel en geniet van jullie familie-maaltijd, eet 
smakelijk!

-  Je kunt de eettafel aankleden met rode doeken. Rood is de liturgische kleur die bij 
Pinksteren hoort omdat rood verwijst naar vuur als symbool van de Geest. Ook kun je 
kaarsjes neerzetten. Of hang bijvoorbeeld vlaggetjes of ballonnen op en maak een 
echte feestmaaltijd!
- Maak duifjes van brooddeeg.
  

- Maak kaarsjes van een stuk banaan en halve aardbei.

Meer weten over kliederkerk? Kijk op www.kliederkerk.nl 
Hier vind je kliederkerken bij jou in de buurt, informatie over kliederkerk en hoe je 
een zelf een kliederkerk kunt starten. 

De ideeën uit deze kliederkerk thuis-viering komen uit  het kliederkerkprogramma 
Pinksterfeest

http://www.kliederkerk.nl
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/heilige-geest/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/heilige-geest/

