
SONDAGSKOOL LES: Pinkster 

Doel van les:

 Hierdie week gesels ons oor die betekenis van Pinkster en hoe die Heilige Gees ons help om 
van Jesus te getuig.

Ysbreker:

 Geheuespeletjie:  Gee vir elke groep ‘n blaai met 50 maniere om iemand te groet.  Hulle 
het nou 3 minute om die blaai te memoriseer.  Neem die blaai weg en gee ‘n verdere 3 
minute vir hulle om neer te skryf hoeveel van die maniere om hallo te sê hulle onthou.  Kyk 
watter groep kon die meeste onthou.

Ons het verlede week gesels oor die belofte wat Jesus gemaak het, dat die Heilige Gees sou 
kom nadat Jesus op is hemel toe.  Ons het gehoor dat Jesus gesê het dis beter vir ons dat Hy 
weggaan sodat die Heilige Gees kan kom.  Na Jesus se opstanding het Hy nog 40 dae op die 
aarde gebly en op verskillende geleenthede aan die dissipels verskyn.  Nou is dit tien dae na 
Jesus se hemelvaart en Pinkster.  Dis tyd.

Groepwerk:

Ek het ‘n paar vragies vir julle, maar ook verse waaruit julle dalk antwoorde kan kry.   Kom ons 
kyk wie het ‘n goeie antwoord vir hierdie vrae.

 Wat is Pinkster en wil ek een hê? (Levitikus 23:9-16, Handelinge 2:1  kan help met die 
antwoord)

 Hoe het die Heilige Gees na die dissipels gekom?  Het Hy geklop of ‘n deurklokkie 
gebruik? (Handelinge 2:1-4 kan help met die antwoord)

 Hoekom dink jy was dit vir Jesus so belangrik dat die dissipels die Heilige Gees ontvang? 
(Handelinge 2:6-12, 37-39,41)

Die Heilige Gees het met groot krag gekom.  Die “amazing” geskenk van God het die dissipels 
groot krag gegee om met ander oorJesustepraat.  Hulle kon in al die verskillende tale praat van 
die mense wat daar bymekaar was.  Hulle het gepreek asof hulle dit al vir baie jare so doen.  
Drie duisend mense het daardie dag tot bekering gekom en Jesus begin volg.  Op daardie dag 
het hulle ook die Heilige Gees ontvang.  Van daardie dag was die wêreld nooit weer dieselfde nie.  
Die kerk (Liggaam van Christus op aarde) het ontstaan.  Dit was tyd.

Voor ons afsluit met gebed, wil ek graag vir julle ‘n videosnit speel wat als wat ons vanoggend 
geleer het mooi saamvat.



Videosnit:  Pentacost Animation

Sluit af in groepe met gebed.






