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Doelstelling: de catechisanten ontdekken dat de Heilige Geest ook in het OT al 
werkte; ze kunnen omschrijven wie de heilige Geest is en wat Hij doet, en wat Hij in 
hun eigen leven doet. De oudere catechisanten kunnen ook iets vertellen over de 
drie-eenheid, en wat de drie Personen Vader, Zoon en Geest doen. 
 
Lesindeling: 
 

1. Welkom! Bijbellezen Handelingen2:1-4 en kort over doorpraten (wat gebeurt 
hier, welke tekens, welke betekenis?) 

 
2. Les in kader zetten: we hebben het gehad over God de Vader en over God de 

Zoon, nu over God de Heilige Geest. 
 

3. Schrijf eens op waar jij aan denkt bij de Heilige Geest. Laat iedereen het 
daarna vertellen, schrijf het op het bord, en als er aanleiding voor is: vraag 
even door en/of reageer. 

 
4. Wanneer is de Heilige Geest gekomen en begonnen met zijn werk? Teksten uit 

het Oude Testament laten opzoeken en bespreken. Let ook op het aspect: wat 
doet/geeft de Heilige Geest (hier) eigenlijk? Wat betekent dat voor jou? 

 
5. Beloofd is beloofd! Ezechiël 39:29. Vertel wat je weet over Pinksteren. Ga ook 

eens na wat de catechisanten verstaan onder Handelingen 2:17, en hoe ze dat 
op zichzelf toepassen. Maak zo concreet mogelijk wat de Heilige Geest geeft 
en doet, wat zijn werk is. Aspecten: geloof geven, wedergeboorte/bekering, 
aandacht vestigen op Jezus Christus, verbinding tot stand brengen tussen jou 
en Jezus, vergelijk Zondag 20 HC. (in de volgende les hopen we aandacht te 
geven aan vrucht en gaven van de Geest; je kunt dat uiteraard wel noemen, 
maar ga er dan niet te veel op in.) 

 
6. Verdiepingsstof: de drie-eenheid. Het is van belang dat de catechisanten het 

onderscheiden werk van Vader, Zoon en Geest helder hebben, omdat we 
gemerkt hebben dat Jezus soms met de Vader verward wordt (wie is Jezus voor 
jou � ,,Vader´´ NB!) Er staan wat teksten bij om op te zoeken en te 
bespreken die laten zien dat Vader, Zoon en Geest tegelijk optreden maar wel 
onderscheiden zijn. Je kunt verder nog aandacht vragen voor de 
geloofsbelijdenis van Athanasius, en het verschil tussen het Apostolicum en de 
belijdenis van Nicea. 
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Ik zal mijn geest over het 
volk van Israël uitgieten 
en mijn gelaat niet meer 
voor hen verbergen – zo 
spreekt God de Here. 

Ezechiël 39:29 

1. Waar denk jij aan bij de Heilige Geest? 
 
 
2. Wanneer is de Heilige Geest gekomen en begonnen? Lees de volgende 
teksten en trek je conclusies. Let ook op wat de Heilige Geest geeft of doet. 
 
Genesis 1:1,2 
 
Genesis 2:7 en Job 33:4 
 
Numeri 11:17 
 
Rechters 13:24,25, 14:1-6 en 15:14-16 
 
1 Samuel 16:13 
 
Ezechiël 11:5 
 
 

3. Beloofd = beloofd!  
Wat weet je van Pinksteren? 
 
 

 
 

 
 
4. Drie-eenheid 

Eén God 

Vader Zoon Geest 

 
 
 

  

 
Matteus 3:16,17 / Matteus 28:19 / Lucas 1:35 / Johannes 14:26 / 2 Korintiërs 13:13 / 
Galaten 4:6 

 

Pinksteren 


