Nieuwsbrief voor kinderen en hun gezin in de Bernardusparochie

Pinksteren 2021
Van de redactie
Hoi, voor je ligt het eerste “Kinderkaravaan Magazine”!
We hopen jou met deze nieuwsbrieven vanuit de
Bernardusparochie mee te nemen op weg door het kerkelijk jaar.
Met een woordje uitleg, een kruiswoordraadsel, een Bijbelverhaal,
een tekening en nog veel meer willen wij je mee nemen van feest
naar feest in de Kerk.
Ga je met ons mee?!?
We beginnen deze eerste nieuwsbrief met het feest van Pinksteren.
Het feest van de Heilige Geest!
Pinksteren is de vijftgste dag na Pasen. Jezus is voorgoed naar de hemel.
Hij heeft zijn leerlingen een Helper beloofd.
Want ze hebben de opdracht om mensen over Jezus te vertellen.
En daarbij kunnen ze wel wat steun gebruiken.
Dan merken ze dat het haast vanzelf gaat! Iedereen verstaat hen!
God helpt, ook al zien ze Hem niet.
Hoe bijzonder is het, dat iedereen elkaar verstaat!?
Normaal moet je daar heel veel moeite voor doen, en dan lukt het
soms nog niet.

Daar zit muziek in
Elly en Rikkert Zuiderveld hebben een leuk liedje geschreven voor dit grote feest:
‘Vuur uit de hemel’
Luister er maar eens naar via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=foBjjR4RVkE
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Welk feest wordt 10 dagen na de hemelvaart van Jezus gevierd?
Jezus zei: “Mijn Vader zal de Heilige Geest …”
Uit de hemel komt het geluid van een geweldige …
De Heilige Geest komt wonen in je …
In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende …
De Heilige Geest leidt je en geeft kracht om een … van het evangelie te zijn.
Hoe noem je het ‘Goede Nieuws’?
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Petrus houdt een toespraak. Over wie vertelt Petrus?
Jezus is gestorven en na drie dagen weer … uit de dood.
De vrienden worden … met de Heilige Geest.
De Heilige Geest geeft je …
Als de vrienden de Heilige Geest ontvangen … ze in vreemde talen.
Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd?
Op het pinksterfeest ontstaat de eerste … van gelovigen.
De Heer bevestigt wat de discipelen doen met … en wonderen.
Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd?
Petrus geneest een verlamde in de … van Jezus.

Uit de bijbel
De adem van God
Vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest,
waren de leerlingen van Jezus samen in een huis.
Plotseling werd het huis gevuld met een geluid alsof er een hevige wind opstak.
Bij ieder verschenen vurige vlammen boven hun hoofd.
Ze werden vol van de heilige Geest en begonnen te praten in verschillende talen.
Op die dag waren er in Jeruzalem mensen uit allerlei landen om het Pinksterfeest te vieren:
uit Azië, Egypte, Rome, Libië, en ze waren allemaal stomverbaasd omdat ze de leerlingen uit Galilea
hoorden praten in hun eigen taal.
Wat ze hoorden was groot nieuws: Echt waar, Jezus, die gekruisigd werd, is opgewekt uit de dood, Hij leeft!
Hij is de levende Heer, en Hij is voor altijd bij ons!
En dat is nog altijd groot nieuws.

Achtergrond
Op de vijftigste dag na Pasen vieren we het einde van de Paastijd met het Pinksterfeest.
Eigenlijk was het Pinksterfeest een Joodse traditie, het feest van de oogst.
Dit dankfeest heeft de naam Sjavoet.
Om deze reden waren er ook veel mensen op de been in Jeruzalem.
In de 2e eeuw na Christus kreeg het een nieuwe betekenis namelijk het herdenken van het verbond tussen God
en Israël. De volgelingen van Jezus namen Pinksteren over als feestdag en gaven het weer een andere betekenis.
De leerlingen die na de Hemelvaart van Jezus de opdracht hadden om te getuigen van het Koninkrijk van God,
voelden zich alleen en onzeker. De heilige Geest, de helper, die Jezus had beloofd, komt tijdens dit oogstfeest.
Pinksteren is het begin van onze kerk!
De mensen die naar Jeruzalem gekomen zijn om het feest te vieren, zien het gebeuren dat de discipelen
‘begeesterd’ raken met de heilige Geest en de straat op gaan waar zij de mensen in hun eigen talen aanspreken.
De mensen worden hier zo door aangesproken dat zij zich bij de leerlingen aansluiten.
Pinksteren is verweven met andere feesten.
Niet alleen met het Joodse oogstfeest Sjavoet, is Pinksteren verbonden, maar in de loop van de tijd ook met
vroegere lentefeesten.
Pinksteren is een feest waarin licht en lucht centraal staan.
Het valt in de lente. Er is volop natuur. Bloemen en duiven spelen een belangrijke rol.
Tijdens Pinksterfeesten wordt er gedanst rondom de
kleurrijke versierde meibomen.
De meiboom, (eigenlijk gewoon een paal die de lucht in steekt)
staat symbool voor een boom. Opgericht tussen hemel en de
aarde. De lintenvormen als takken een verbinding tussen
hemel en aarde. Om de boom wordt gedanst waarbij de linten
zich verweven met elkaar.
In Duitsland vieren ze nog uitbundig meifeesten. Ook op
sommige plaatsen in Nederland kent men het gebruik ook.
Met Pinksteren durven de leerlingen het aan om te gaan vertellen over Jezus. Zij zijn niet meer bang of onzeker.
Ook wij mogen, met de kracht van Gods Geest, op tocht gaan. Andere mensen aanspreken, thuis, in de straat
waar je woont of op school. Succes !!!

