
Pinksterles  

 

Voor 

 

Peuters 

  

 



Peuters en Pinksteren 

Centraal in deze les staat het liedje “ Vertel het aan de mensen” van Elly 

en Rikkert. Ervaring leert dat de coupletten pittig zijn voor de kinderen om 

te zingen, maar het terugkerend woordje “ Jezus” vinden ze fijn om te 

zingen. 

Volg voor deze „pinksterles‟ de gewone handleiding van de les rond het 

bijbelverhaal over: „Jezus maakt een verlamde beter‟. Pas alleen het 

bijbelverhaal aan. Het welkom/thema/ zendingsonderdeel kan blijven 

zoals het is. 

 

 

Bijbelverhaal: 

We hebben samen het paasfeest gevierd. Jezus stond toen op uit het graf. 

Weet je nog dat hij daarna na de hemel is gegaan? Hij heeft tegen zijn 

vrienden gezegd dat ze in Jeruzalem moeten blijven. Hij zou zorgen dat ze 

een helper zouden krijgen. De vrienden zijn in een huis en zingen en 

bidden samen. Opeens horen ze een harde wind waaien. De vrienden 

stralen helemaal, ze hebben vlammetjes op hun hoofd. De heilige Geest is 

gekomen om de vrienden te helpen. Nu kunnen ze samen aan alle mensen 

het goede nieuws vertellen. Jezus houdt van alle mensen! 

 

Verwerking: 

Knip van te voren vlammetjes uit geel/rood/oranje gekleurd papier. Laat 

de peuters deze vlammetjes opplakken op de kleurplaat. 

 

Spel: 

De peuters gaan in een „huis‟ zingen en bidden. Ondertussen loopt de 

leiding achter hen langs en legt de vlammetjes achter hen neer. 

 

 

 

 



Gebarenspel: 

Bij de volgende zinnen gebaren maken. Een paar keer dit verhaaltje 

herhalen. Wie van de peuters kan het al uit het hoofd? 

 

Jezus is naar de hemel gegaan       ( kijk omhoog) 

Zijn vrienden wachten in een huis   ( vorm met de handen een huis)  

Ze zingen en bidden                      ( zing en bid) 

Een harde wind gaat waaien   (oei, oei, blaas met de handen voor de 

mond)  

De heilige Geest is gekomen ( zegenende handen van boven naar 

beneden) 

Nu kunnen ze aan iedereen vertellen           ( praat met elkaar) 

Dat Jezus van hen houdt!                           ( wijs naar boven en dan naar 

het hart)               

  



Vertel Het Aan De Mensen 

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

 

Vertel het aan de mensen 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen  

Wie vrede geeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen 

Dat Jezus leeft 

Vertel het aan de mensen 

 

Want iedereen moet weten  

Wie liefde heeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten  

Wie vrede geeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 

Dat Jezus leeft 

Iedereen moet weten 

 

Vertel het aan de mensen 

 

  

 



  

 


