
De Geest werkt in Gods schepping, in zijn Woord en in ons! 

Pinksterwake met vormelingen, begeleiders en ouders. 

 

Deze pinksterwake vindt bij voorkeur buiten plaats met maximum 50 personen (kinderen onder de 

12 jaar niet meegerekend).  

Wij verzamelen in groepjes rond een symbool. Per symbool luisteren wij naar een woord uit de 

Schrift en bidden, spreken wij hierover. 

De drie symbolen zijn: een Bijbel, een vuurkorf/tuinkaars, een tafeltje met bloemen, water, aarde 

en/of een ander natuurelement. 

Voor het gebedsmoment rond het Woord voorzie je enkele papiertjes om een voorbede neer te 

schrijven. Bij de uitnodiging die je naar de vormelingen stuurt, kan je best vragen om pen of potlood 

mee te brengen. 

Voor het symboolmoment rond de vuurkorf/tuinkaars kan je in het boekje de twee schilderijen in 

kleur afdrukken. Een andere mogelijkheid is om ze te projecteren of ze op een groot formaat af te 

drukken en bij de vuurkorf/tuinkaars te plaatsen. 

Opzet van ieder gebedsmoment.  

Bij elk symbool werd gezocht naar een passende Schrifttekst. Naar gelang het symbool zijn er 
verschillende verwerkingen bij de lezing. Ook betrekken we er telkens een profeet bij. Profeten zijn 

geestdriftige mensen die de woorden van God spreken en verkondigen. 
 
Verloop van de pinksterwake: 

Elk moment duurt ongeveer 15 minuten. Er zijn twee mogelijkheden om deze pinksterwake te laten 
verlopen. Ofwel voorzie je drie plekken waar telkens een symbool klaar ligt en werk je met een 

doorschuifsysteem ofwel neem je plaats in een grote kring en breng je de symbolen één voor één in 
de kring per symboolmoment. 

  



Woord vooraf 
 
Beste vormelingen en ouders, 
op de vooravond van Pinksteren/ op dit hoogfeest van Pinksteren zijn wij net als de apostelen 
bij elkaar. Wij komen samen om te luisteren naar woorden uit de Bijbel. Laten wij ons hart 

openen voor de Heer om samen te kunnen bidden. 
Wij gaan op weg van symbool naar symbool. We mogen net als de apostelen de Heilige 

Geest ontdekken in verschillende facetten en op verschillende manieren. Want Hij  is 
geestkrachtig, geestdriftig, geestrijk aanwezig in ons midden. 

 
 

 

Eerste symboolmoment 

GEESTRIJKE SCHEPPING 
 

In het midden van de kring staat een tafeltje met  
bloemen, water, aarde en/of andere natuurelementen 

 
 
INLEIDING 

 

Wij willen in dit moment stilstaan bij de geestrijke schepping.  
Van bij het begin is God bezig met de wereld en zijn Geest is er ook al. Hoe? Dat horen wij in 

de lezing. 
 
SCHRIFTLEZING 

 
Wij lezen uit het boek Genesis 

 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag 
over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen sprak God: `Er moet licht 

zijn!' En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God sprak: `Het land moet zich tooien 

met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun 
vruchten dragen, met zaad erin.' Zo gebeurde het.  En uit het land schoot jong groen op, gras, 

zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten 
droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was.  (Genesis 1, 1-4a. 11-12) 
 
WOORDJE 
 

Wij horen dat de Geest van God sinds het begin over de wateren zweefde. Stilaan kreeg de 

aarde de vorm die wij nu kennen. Als wij kijken naar de elementen die hier in het midden liggen 
of die wij om ons heen zien, dan zijn dat de dingen die ooit lang geleden door God geschapen 

zijn opdat wij er van kunnen genieten, maar er ook voor zorg voor kunnen dragen. Wij kunnen 
in de zichtbare dingen God herkennen, maar ook in de stilte. 
Toen de aarde nog woest en leeg was, was het stil en zweefde de Geest van God over de 

wateren.  
 

Lang geleden leefde Elia. Hij sprak de woorden van God en daarom noemde men hem een 
profeet. Hij trok zich terug in een grot omdat hij teleurgesteld was en zocht er naar God. Plots 

werd het heel stil. ‘Er klonk alleen het zachte suizen van de stilte. Toen Elia dat hoorde, deed hij 
zijn mantel voor zijn gezicht en liep naar buiten.’ Toen klonk de stem van de Heer. (1 koningen 

19, 13) 



 
STILTE 
 

Laten wij het gedurende één minuut stil maken en aandachtig luisteren. Na deze stilte delen wij 
met elkaar wat wij gehoord en gevoeld hebben. 

 
UITWISSELING 
 

Laat de ouders en kinderen één voor één aan het woord. Ga de kring af, wie niets wil zeggen vraag 
je om amen te zeggen. 
 
 
GEBED 

 

Wij bidden samen: 
 

Goede God, 
Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 
De vogels, vissen, bloemen en bomen. 

Wij kunnen U vinden in al die mooie dingen. 
Wij kunnen u horen in de stilte. 

Help ons zorg te dragen voor de natuur  
en stil te worden op die mooie plekken. 

Wij danken u voor die kleurenpracht 
en beloven er zorg voor te dragen zodat  

iedereen kan blijven genieten van uw schepping. 
Amen. 
 

VERPLAATSING 
 

Laten wij in diezelfde stilte ons nu verplaatsen naar het volgend symbool/ het volgende symbool 
in de kring brengen. 

 

  
 

 
 
 

Tweede symboolmoment 

GEESTDRIFTIG WOORD 
 

In het midden van de kring ligt een Bijbel  
 

 
INLEIDING 

 

Hier in het midden ligt de Bijbel. Het geestdriftig woord van God. Elke keer als gelovigen 
samenkomen luisteren ze naar woorden uit de Bijbel. Al deze woorden gaan in vervulling in 

Jezus. Hij is de Zoon van God. Jezus luisterde ook naar de woorden uit de Schrift. Jezus werd 
geholpen door de Geest. Hij kon de wonderen die Hij deed niet alleen doen. God, zijn Vader 
en de Heilige Geest hielpen Hem. 

 



 
SCHRIFTLEZING 

 
Wij lezen uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
 

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.  
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en      
de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, 

mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.' Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn.  

(Marcus 1,9-11) 

 
WOORDJE 
 

Wij hebben gehoord hoe Jezus gedoopt werd in de Jordaan en de Heilige Geest over hem 
neerkwam. Ook wij zijn gedoopt en dezelfde Geest is over ons neergedaald. Die Geest dreef 
Jezus naar de woestijn, daarna was hij Hem ook nabij als Hij mensen genas en weldoende 

rondtrok. Jullie worden binnen korte tijd gevormd en ontvangen ‘het zegel van de Heilige Geest’. 
Hij wil jullie ook brengen naar mensen die het nodig hebben. Hij spreekt woorden die mensen 

genezen en helen. Met woorden kunnen we heel wat doen. We kunnen er mensen mee pijn doen, 
kwetsen,… maar ze kunnen mensen ook blij maken, opbeuren, helen, genezen, leven geven. 

Deze woorden willen wij ons eigen maken.  
 
Lang geleden was er een profeet, Ezechiël. Hij werd gevraagd om de boekrol met de heilige 

woorden van God op te eten. Ezechiël zei dat ze zo zoet smaakte als honing. Heerlijke woorden 
dus. Woorden die blij maken, genezen, leven geven… 

 
Wij gaan jullie vragen om voorbede neer te schrijven, woorden die blij maken, genezen, leven 

geven… Jullie hebben een papiertje gekregen. Daar mogen jullie op schrijven voor wie jullie 
willen bidden. Denk rustig aan verschillende mensen, vrienden, familie, buren, zieken,… Schrijf 

neer wat je aan God wil vragen voor hen. 
 
Bijv. Lieve God, ik wil bidden voor mijn zus, dat ze zich niet alleen voelt in de examentijd. 
 
VOORBEDE 
 

Nodig elke vormeling, ouder uit om in stilte iets neer te schrijven. Daarna worden ze verzameld in 

een mandje. We bidden drie intenties en hierna antwoorden wij met dit refreintje. Dit kan je een 
aantal keren herhalen. 
 

(Zingt Jubilate pagina 121 © Paul Schollaert) 
  
 



ONZE VADER 

 

Laten wij nu alle gebeden die hier zijn uitgesproken of die nog leven in ons hart verzamelen in 

het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen geleerd heeft. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 
uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 
 
VERPLAATSING 
 

Wij mogen nu gedreven door de Geest ons verzamelen rond het volgend symbool./ Laten wij 
gedreven door de Geest het volgend symbool aanbrengen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Derde symboolmoment 

GEESTKRACHTIG GELOOF 
 

In het midden van de kring staat een vuurkorf/tuinkaars en ontsteken we dit 
 
INLEIDING 

 

Als gelovigen willen wij vurige getuigen zijn van Gods liefde. We doen naar het voorbeeld van 
de apostelen die lang geleden samen kwamen en een bijzondere ervaring hadden. 

 
SCHRIFTLEZING 

 

Wij lezen uit de handelingen van de apostelen 

 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam 
uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten 

waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen 
verdeeld, op ieder van hen neerzette.  Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en 

begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. 

(Handelingen 2, 1-4) 
 



WOORDJE 
 

Op verschillende manieren kunnen wij uitdrukking geven aan ons geloof in God. De apostelen 
werden vervuld van de Heilige Geest en gaan aan iedereen vertellen wie God is. 
 

Sommige mensen doen dat niet met woorden, maar met muziek. Anderen verwoorden hun geloof 
in kunst. In ons blaadje staan enkele afbeeldingen van geestige kunstwerken. 

 
BEELDMEDIDATIE 

 

Iemand leest volgende vraagjes voor. Zorg voor voldoende tijd tussen elke vraag zodanig dat de 
vormelingen en ouders de vraag kunnen beantwoorden in hun hoofd. Laat ze één van beide 

kunstwerken kiezen. 
 

 Kies voor jezelf één van beide kunstwerken om aandachtig te bekijken 
 Wat zie je allemaal? 

 Welke kleuren zie je? 

 Wat valt er het meeste op? 

 Zijn er figuren? Mensen? Dieren? 

 Vind je symbolen? 

 Wat zou jij een mooie titel vinden voor dit kunstwerk? 

 Waar zou jij in dit kunstwerk willen staan? Of aan wie zou je dit kunstwerk 

willen geven? 

 Welk gevoel roept dit bij jou op? 

 Hoe spreekt God tot jou in dit beeld? 

 Hoe verbeelden deze kunstwerken het pinkstergebeuren waarover we zopas 

hoorden? 

 
Referentie kunstwerken 

Four Hearts, Painting by Jim Dine (born 1935), Painted in 1969, Screenprint on paper Â© Jim Dine / Tate 
Modern, London 
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/697 
 
Hubbub, Painted by Joanna Braithwaite (born 1962) Painted in 2020, Oil on canvas Â© Courtesy Martin Browne 
Contemporary 
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/577 

 

https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/697
https://www.christian.art/en/daily-gospel-reading/577


PSALMGEBED 

 

Een lied van de profeet David. 

 
Wanneer ik naar uw hemel kijk, 
het kunstwerk van uw vinger, 

wat voel ik mij dan klein! 
 Wanneer de gouden maan daar prijkt, 

 overal sterren zijn, 
 dan weet ik, Heer, zij allen gaan 

 de door U aangewezen baan. 
De hemel, Heer prijst wijd en zijd 

uw naam en majesteit. 
 

Wanneer ik naar uw hemel kijk, 

het kunstwerk van uw vinger, 
wat voel ik mij dan klein! 
 Maar U zegt dat ik op U lijk, 

 mijn Vader wilt U zijn. 
 O Heer, wat is een mensenkind, 

 dat U hem zo geweldig vindt. 
en dat U steeds weer naar hem vraagt, 

en hem op handen draagt! 
 
 

Wanneer ik naar uw hemel kijk, 

het kunstwerk van uw vinger, 
wat voel ik mij dan klein! 

 Maar heel de aarde is mijn rijk, 
 hier mag ik koning zijn, 

 over vogels en het vee. 
 en alle vissen in de zee. 

De aarde, Heer, prijst wijd en zijd 
uw naam en majesteit. 
 

naar psalm 8, vertaling H. Lam. 
 
 ZENDING 
 

Wij hebben geluisterd naar woorden uit de Schrift en mensen ontmoet die proberen te leven 

vanuit de Geest. De Geest werkt in Gods schepping, in Zijn Woord én in ons! Ook wij worden 
door God op pad gestuurd om geestdriftige getuigen te zijn van Gods liefde in onze omgeving. 

Hij gaat met ons mee als Vader, Zoon en Geest. 
 

 


