TIME TO
WERKBLAD BIJ AFLEVERING 4: PINKSTEREN
Het is feest, Pinksterfeest met wind en vuur. Jezus had het al beloofd voordat hij naar de hemel ging, de
Heilige Geest zou komen. De Heilige Geest helpt je bij de dingen die je doet. Annasjouk legt in deze
aflevering uit hoe dat werkt, iets met een sinaasappel en vitaminen. De opdrachten hieronder helpen je om
meer te begrijpen van de Heilige Geest en hoe Hij werkt in jouw leven.

LUISTERLIEDJES
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Liedjes over de Heilige Geest:
God is Geest - Herman Boon O Heilige Geest - Kids Crew
Luister met elkaar naar deze liedjes door op de titel te klikken (ze staan
op YouTube). Wat zegt het liedje over de Heilige Geest? Wat is het?
Wat doet Hij? Maak met de antwoorden hieronder een woordspin.

HEILIGE
GEEST

Vragen bij de woordspin
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- Welke woorden in het woordspin snap je niet? Help elkaar om dat uit te leggen.
- Kies twee woorden waar je een cirkel omheen zet. Kun je bij deze woorden een voorbeeld
geven uit je eigen leven? Hoe werkte de Heilige Geest door jou heen? Vertel daar iets over
(wanneer, waar, wat zag je, wat deed je, hoe voelde dat?). Heb jij geen verhaal? Ken je
een verhaal van iemand anders?
- Sluit deze opdracht af door samen te bidden.

GELOOF & OPVOEDING

GO
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Kijk over een paar dagen met elkaar nog eens naar de woordspin. Hoe werkte de Heilige Geest
afgelopen dagen door jullie heen? Wanneer was er een moment dat Hij hielp of troostte?

Wind = beweging
Dat de Heilige Geest te maken heeft met wind en jou in beweging wil zetten ga je niet meer vergeten als
je dit autootje gaat maken. Het kan alleen rijden als er wind is en daar ga jij voor zorgen. Kijk naar het
filmpje, daarin wordt precies uitgelegd hoe het moet. Jullie kunnen natuurlijk ook allemaal je eigen autootje
maken, welke rijdt het hardst? Schrijf op de ballon wat jij niet wilt vergeten:

De HG = … . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ...............................................
Wat je nodig hebt: een knijper, 4 doppen, 2 grote satéprikkers, rietje, ballon, elastiekje, schaar, schroef en lijm.
Klik hier om het filmpje te bekijken: Zelf rijdende auto knutselen met een ballon

EN
ONTHOUDT...

Als Jezus erbij is verandert er iets in je
leven. Het is de Heilige Geest binnen
in jou die helpt bij wat je doet.

LATEN JULLIE ONS WETEN WAT JE ERVAN VOND?
Stuur je foto’s en filmpjes naar ons op: opwekking.go@opwekking.nl of post ze via social media:

#OpwekkingGO

#OpwekkingGO

Nog meer afleveringen zien? Je vindt ze op onze site www.opwekkingGO.nl

Time to GO gaat altijd over drie soorten verhalen. Het verhaal uit de Bijbel,
‘het jouw verhaal’ en het ‘mijn verhaal’. Deze laatste zijn de opdrachten om
samen aan de slag te gaan. De boodschap in Gods verhaal verbinden we aan jouw en mijn verhaal. Daardoor wordt de boodschap
praktisch en relevant in ons eigen leven en kun je er samen ook mee oefenen. Het is de Heilige Geest die door de verhalen heen werkt
en verandering geeft in ons leven.

JOUW, MIJN, GODSVERHAAL

Time to GO daagt jou uit om eerlijk en puur je eigen verhaal over jouw leven met Jezus te vertellen. Niet alleen wat je weet en hoe het
zou moeten, maar ook hoe dat voelde, wat er misging en moeilijk was of juist hoe bijzonder en mooi. Door jouw eigen verhaal te vertellen,
door een echt voorbeeld te zijn, help je je kind zelf na te denken en help je jouw kind om zelf te leren geloven. We wensen je Zijn zegen.

