Choice eerste Pinksterdag “Heilige Geest”.
Als onderwerp hebben we vandaag de "Uitstorting van de Heilige Geest” .
Eerst hebben we God gevraagd hier bij ons te zijn met zijn Geest e.n het licht op tafel aangestoken
Na ons rondje "Hoe gaat het met je?" luisterden wij naar, “Een doel”, opwekking 771:
https://www.youtube.com/watch?v=74ox423E4Mw
Bijbeltekst over Pinksteren:
Lees Johannes 14:15-29
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet
meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je
begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden
kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij
ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de
wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden
aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem
wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen,
zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat
ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat
ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga,
want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven
wanneer het zover is
De Heilige Geest wil ons graag helpen om de dingen over God te herinneren,
iedere keer als dat nodig is.
God wil je graag helemaal vullen met zijn Geest,maar hij zal je er nooit mee overvallen of je
dwingen iets te doen wat je niet wilt.
Omdat God van je houdt, gaat hij nooit over jouw grenzen heen.
Hij wacht dus tot jij naar hem toe komt en erom vraagt.
Vervuld worden met de Geest is niet iets wat je één keer overkomt en daarna nooit meer. Net als
bij een fietsband die gevuld is met lucht,loop je langzaam weer leeg. Je kunt steeds weer terug
gaan naar God om je opnieuw te laten vullen met zijn Geest net zoals je regelmatig je fietsband
moet oppompen
Filmpje https://beam.eo.nl/artikel/2017/11/hemelvaart-pinksteren-jezus-gaat-undercover-injouw-leven-denkstof-39/
Het filmpje geeft een mooi, duidelijke uitleg over de Heilige Geest

Spel “kaarten op tafel”.
Aan de hand van kaartjes met foto's kun je de vraag die je krijgt, beantwoorden.
Lied Alain Clark Father Friend:
http://www.alphanederland.org/alphayouth/handleiding/downloads/weekend-1-heilige-geest
Alain en zijn vader zingen over hun relatie, over de band die ze hebben en over de lessen die Clark
van zijn pa heeft geleerd. Hoe mooi om een papa te hebben die van je houdt, je advies geeft, je
knuffelt en kust en zegt dat hij trots op je is. Zo wil God ook graag een vader voor ons zijn!
Lied for King & Country "Shoulders"."
https://www.youtube.com/watch?v=TfiYWaeAcRw
Zegen lied uit opwekking:
https://www.youtube.com/watch?v=GBpSiCxNxJQ

