In vuur en vlam … - Pinksteren
De leerlingen van Jezus hadden zichzelf opgesloten. Bang en bedeesd zaten ze daar.
Toen kwam de verrezen Jezus plots in hun midden.
Hij moedigde hen aan om naar buiten te gaan en vurig te getuigen van hun geloof.
Wat is er aanstekelijker dan iemand die enthousiast is?
Als iemand applaudisseert, applaudisseren velen mee,
als iemand danst, staat de dansvloer al vlug vol,
als iemand lacht, worden velen vrolijk.
Je hebt het wellicht al wel eens meegemaakt:
je kindje loopt enthousiast rond in een speeltuin
of zit zichtbaar te genieten van een kinderprogramma op TV.
En hoe enthousiast zijn kinderen soms
als mama of papa thuiskomt of als oma, opa, tante of …
plots op bezoek komt … .

Het woord ‘enthousiast’ bevat de woorden ‘en – theos’ (= in God). Wie enthousiast is, laat God in hem of haar
aan het werk. In een persoon die kinderlijk enthousiast is, kunnen we ontdekken wat God droomt voor ons
allen: God wil dat we gelukkig zijn en elkaar gelukkig maken.

Pinksteren is een feest
en bij een feest horen
vlaggetjes.
In de winkels kan je die
natuurlijk kopen, maar
weet je wat nog veel
leuker is? Zelf
vlaggetjes knippen en
de kinderen vragen om
er leuke dingen op te
tekenen (zoals taart,
lachende gezichten, …).
Zo hangen wij bij elke
verjaardag en elk feest
onze zelfgemaakte
vlaggetjes opnieuw op.
Mama van Jente en Jelle

God,
wees bij ons,
leef in ons.
Dat wij U herkennen mogen
in het suizen van de wind,
in de adem van het leven,
in de glimlach van een kind.
Dat wij U ontdekken mogen
in kleine momenten
van vreugde en geluk,
in de tinten van de lente
en de kleuren van de lucht.

Zoals de leerlingen van Jezus met Pinksteren naar
buiten gingen om over Jezus te vertellen, zo probeer
ik ook af en toe wat tijd te maken om een
Bijbelverhaaltje te vertellen aan mijn dochters.
Sinds een paar maanden hebben we zelf een
kinderbijbeltje gekocht, maar voordien leende ik er
af en toe eentje uit in de bibliotheek.
Mama van Charlotte, Sara en Silke

In het Pinksterverhaal lezen we dat
de leerlingen in geuren en kleuren
vertelden over hun geloof en zelfs
mensen die een andere taal spraken,
begrepen hen. Zo was het ook met
Lotte. Op een speelpleintje speelde ze
met een Iraans jongetje dat geen
woord Nederlands sprak, maar ze
begrepen elkaar volledig. Zo leerde
Lotte mij om ook meer te luisteren en
te spreken met mijn hart … .
Papa van Lotte

Zalig Pinksteren.
Geniet van het verlengde weekend!
Veel vreugde en enthousiasme!

