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Pinksterfeest 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Pinksterfeest, daar gaat het over in dit Bijbelrooster. Pinksterfeest in het Oude Testament en in 

het Nieuwe Testament. In het Oude Testament kom je verschillende namen tegen voor het 

Pinksterfeest. Je leest over wekenfeest, dankfeest en oogstfeest. Als je het Bijbelrooster volgt, 

lees je de betekenis van de verschillende namen. Om één voorbeeld te noemen: het 

wekenfeest. Het wekenfeest was het feest van de volheid van de oogst. De oogsttijd begint in 

Israël met de gersteoogst en eindigt met de tarweoogst. Daarom lezen de Joden op het 

Pinksterfeest uit het boek Ruth. Ruth komt in het begin van de gersteoogst aan in Israël en aan 

het begin van de tarweoogst trouwt ze met Boaz. Door de geboorte van hun zoon is een rijke 

oogst in het vooruitzicht. Dan denken we aan het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. Met 

de uitstorting van de Heilige Geest zien we de volheid van de oogst. 

 

“Drieduizend mensen werden toegebracht 

op ‘t eerste Pinksterfeest. 

Ze bogen voor Gods niet te stuiten kracht, 

bewerkt door Woord en Geest.” 

- Christien de Priester 
 

2 juni  Feest van de oogst  

Lezen:  Exodus 23:14-19 en Exodus 34:22 

Zingen: Psalm 36:2 

 

• Wat moet er op het oogstfeest aangeboden worden aan God in de tabernakel? 

• Waarom? 

• Zie je verband met dit feest en het eerste Pinksterfeest in het Nieuwe Testament? 
 

3 juni  Dankfeest 

Lezen:  Leviticus 23:15-22 

Zingen: Psalm 81:1 

 

• Waarom wordt het Pinksterfeest in het Oude Testament ook wel dankfeest 
genoemd? 

• Kun je dat ook zeggen van het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament? Leg uit. 
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4 juni  Pinksteroffers 

Lezen:  Numeri 28:16-31 

Zingen: Psalm 40:4 

 

• Welke offers moesten er gebracht worden op het Pinksterfeest? 

• Waarom is dat nu niet meer nodig? 

• Wat is nu het belangrijkste? 
 

5 juni  Wekenfeest 

Lezen:  Deuteronomium 16:1-9 

Zingen: Psalm 84:1 

 

• Hoeveel weken na het Paasfeest moest het Pinksterfeest gevierd worden? 

• Hoe is dat nu? 

• Leef je naar die datum toe? 
 

6 juni  Pinkstercollecte 

Lezen:  Deuteronomium 16:10-17 

Zingen: Psalm 81:4 

 

• Wat is de opdracht voor de Israëlieten als het over hun pinkstercollecte gaat? 

• Hoe denk jij over jouw bijdragen voor de pinkstercollecte? 
 

7 juni  Ruth 

Lezen:  Ruth 4:1-10 

Zingen: Psalm 128:1 

 

• De joden lezen op het Pinksterfeest uit het boek Ruth. 

• Ruth komt aan het begin van de gersteoogst aan in Israël en aan het begin van de 
tarweoogst trouwt ze met Boaz. Begrijp je nu de keuze van de joden? 

 

8 juni  Rijke oogst  

Lezen:  Ruth 4:11-22 

Zingen: Psalm 87:3 

 

• Kun je uitleggen dat door het huwelijk van Boaz en Ruth en de geboorte van Obed 
een rijke oogst in het vooruitzicht is? 

• Aan welk feest in het Nieuwe Testament moet je dan denken? 

• Wat was op dat feest een rijke oogst? 



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

9 juni  Pinksterdag 

Lezen:  Handelingen 2:1-13 

Zingen: Psalm 68:9 

 

• Welke grote wonderen gebeurden toen de Heilige Geest werd uitgestort? 

• Wat is het verschil tussen de uitwerking van dit wonder in vers 12 en 13? 

• Hoe werkt Gods Geest nu? Praat erover met elkaar. 
 

10 juni  Toespraak van Petrus 

Lezen:  Handelingen 2:14-26 

Zingen: Psalm 89:7 

 

• Hoe spreekt Petrus de beschuldiging tegen dat ze dronken zouden zijn? 

• Waar is in het Oude Testament al gesproken over de uitstorting van de Heilige 
Geest? 

• Lees vers 21. Wat zegt dit jou? 
 

11 juni  Christus is alles! 

Lezen:  Handelingen 2:27-36 

Zingen: Twaalf artikelen 1e berijming:1 

 

• Wie is de Belangrijkste in dit Bijbelgedeelte? 

• Wie maakte het mogelijk dat de Heilige Geest uitgestort werd? (vers 32-33) 

• Wat leert dat ons? 
 

12 juni  Wat moeten wij doen? 

Lezen:  Handelingen 2:37-47 

Zingen: Psalm 2:7 

 

• Welke uitwerking heeft Petrus’ toespraak? 

• Wie werden er gedoopt? Hoeveel waren het er? 

• Liefde was het belangrijkste in de gemeente. En nu? 
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13 juni  De Heilige Geest in Samaria 

Lezen:  Handelingen 8:4-17 

Zingen: Psalm 119:3 

 

• Waarom kwamen de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria? 

• Waar gingen de apostelen om bidden? Welk groot wonder gebeurde? 

• Wat leert dit jou? 
 

14 juni  De Heilige Geest op de heidenen 

Lezen:  Handelingen 10:36-48 

Zingen: Psalm 67:1 

 

• Hoe werd duidelijk dat de Heilige Geest ook op de heidenen gekomen is? 

• Wat zie je in vers 48 van de verbondenheid tussen jood en heiden? 

• Voel jij ook de nood van het zendingswerk? Ver weg of dichtbij? 
 

15 juni  De Heilige Geest op Johannes’ discipelen 

Lezen:  Handelingen 19:1-12 

Zingen: Psalm 25:2  

 

• Wat wisten de discipelen van Johannes nog niet? 

• Wanneer werden ze pas gedoopt? 

• Wat gebeurde toen Paulus de handen op hen legde? (vers 6) 

• Is verdieping in het onderwijs over God ook nu nog nodig?  


