
 

Jezus geeft ons de trooster 

 

Thema: 

De Heilige Geest is onze trooster. 

Voorwerp: 

Een ventilator en stukjes / dunne reepjes crêpepapier 

Schrift: 

Johannes 14:16 

En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie 

blijven. (BB) 

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. 

(NBG) 

 

Stel de ventilator in om te bewegen en over de 

kinderen te blazen. Geef elk kind een stuk of reepje 

crêpepapier om vast te houden. Terwijl je praat, laat 

ze het tegen de wind in houden als het op hun pad 

komt.  

Vandaag gaan we praten over iets dat je niet kunt 

zien, maar je weet dat het er is.  

Doe net alsof je de wind begint te voelen. Wees 

verrast en doe alsof je niet weet wat je voelt en dat 

de bron de wind is. 

Voel je dat? Wat is het en waar komt het vandaan? (Laat kinderen antwoorden, maar blijf hen vragen 

feiten en bewijs te leveren van deze wind die ze niet zien.) 

Dus je bent ervan overtuigd dat er wind waait, ook al zie je het niet? We kunnen de wind niet zien, 

maar we kunnen zeker zien wat het doet, nietwaar? Ik zie dat sommige van je reepjes crêpepapier 

bewegen door de wind, een deel van je haar beweegt en ik voel me ook veel koeler dan voorheen als 

ik voor de ventilator sta.  

Weet je waar dit me in de Bijbel aan doet denken? (Laat kinderen raden.) Ik zal je een hint geven: het 

is een geweldig geschenk voor ons. Jezus had het erover toen Hij terugkeerde naar de hemel om bij 

zijn Vader te zijn. Weet je wat het is? (Laat kinderen raden.) 

Jezus beloofde ons een helper en die helper is de Heilige Geest. We zien de Heilige Geest niet omdat 

Hij leeft in degenen onder ons die Jezus tot zijn Heer en Heiland heeft gemaakt. Maar net als de wind 

van de ventilator van vandaag, ook al kunnen we de Heilige Geest niet zien, we kunnen Hem ervaren, 

we weten dat Hij troost en hulp voor ons brengt.  

God, ook al kunnen we U niet zien, we weten dat U echt bent. We weten ook dat Uw Heilige Geest 

echt is. Dank U voor de troost die U ons brengt door de gave van Uw Heilige Geest. In Jezus 'naam, 

amen. 

 


