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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag hoort bij Pinksteren.

Op deze zondag staat Romeinen 8:26-28 

centraal: de heilige Geest steunt ons en 

bidt voor ons.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op de heilige Geest, die ons steunt 

als we het moeilijk hebben.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op het bidden van de heilige 

Geest, die zo God vraagt om ons te 

helpen.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de 

heilige Geest, zoals dat gebeurde in Handelingen 2 

(zie Bijbel Basics zondag 31 over Handelingen 2:1-

21). Nadat de leerlingen de heilige Geest hebben 

gekregen, vertellen ze iedereen in allerlei talen 

over Jezus. Op andere plekken in de Bijbel lezen 

we dat de heilige Geest mensen helpt om goed 

te leven (bijvoorbeeld in Galaten 5:22-23, zie ook 

Bijbel Basics zondag 139), en om God te ervaren 

op aarde.

Vandaag lezen we over de heilige Geest in 

Romeinen 8. De brief aan de christenen in Rome is 

als het ware de samenvatting van alles wat Paulus 

belangrijk vindt om te vertellen over God en Jezus. 

Het centrale thema van de brief is: iedereen die in 

Jezus gelooft, wordt door God gered en door Hem 

gezien als een goed mens (Romeinen 1:16-17). In de 

hoofdstukken 5-8 legt Paulus uit wat dat voor 

het dagelijkse leven van christenen betekent. 

Omdat ze door het geloof in Jezus Christus 

gered zijn, heeft de zonde geen macht meer over 

hun leven (hoofdstuk 5-7), maar worden ze juist 

geleid door de heilige Geest (hoofdstuk 8).

Paulus schrijft in hoofdstuk 8 dat de heilige Geest 

in je leeft als je in Jezus gelooft (vers 9). Dan zijn 

het niet langer slechte verlangens die je doen en 

laten bepalen, maar helpt de heilige Geest je om 

te doen wat goed is. De ‘heilige Geest geeft ons 

het eeuwige leven. Want God ziet ons als goede 

mensen’ (Romeinen 8:10), en dat brengt ons weer 

bij het centrale thema van deze brief. Verder schrijft 

Paulus dat je een kind van God bent als je je laat 

leiden door de heilige Geest (vers 14). Dat is niet 

zomaar een gedachte, maar je mag dat ook zeker 

weten en ervan overtuigd zijn: je mag zelfs zeggen 

‘Abba, Vader’. ‘De Geest geeft ons de zekerheid 

dat we Gods kinderen zijn’ (Romeinen 8:16).
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

In Romeinen 8:18-25 schrijft Paulus over het lijden dat er nog steeds is. 

De wereld is zelfs ‘in barensnood’ (vers 22, NBG51). Er is pijn en dood en 

ellende, ook bij christenen. Ook al hebben zij door de heilige Geest het 

eeuwige leven al gekregen, ze maken nog steeds moeilijke dingen mee, net 

zoals mensen die geen christenen zijn. Maar doordat de heilige Geest in hun 

hart woont, kunnen ze het volhouden en op God blijven vertrouwen als het 

moeilijk is, omdat ze weten dat het lijden eindig is. En ze kunnen uitkijken naar 

wat er komen gaat: het eeuwige leven bij God, als zijn kinderen (vers 23-25). 

De heilige Geest steunt ons daarbij door voor ons te bidden (vers 26). Niet 

alleen de wereld en de christenen lijden, de heilige Geest lijdt met ons mee. In 

de grondtekst van de Bijbel staat letterlijk dat de heilige Geest ‘zucht’ (zie ook 

NBV, NBG51). Dat de Geest – God zelf – mee-zucht, betekent dat God door 

zijn Geest zelf ook mee-lijdt. Zoals Jezus naar de wereld kwam om met ons 

mee te leven maar ook mee te lijden, zo lijdt ook God door zijn Geest die in 

ons is met ons mee.

De heilige Geest bidt voor ons als we zelf niet weten wat we moeten bidden, 

als we niet begrijpen wat er om ons heen gebeurt, of als we niet meer weten 

wat we tegen God moeten zeggen. De heilige Geest smeekt God zelfs om ons 

te helpen (vers 26 in BGT). In andere vertalingen staat hier dat Hij voor ons 

pleit (NBV). Jezus noemde de heilige Geest ook al de pleitbezorger (NBV) of 

helper (BGT) in Johannes 14:17 en 26 (zie ook Bijbel Basics zondag 181).

Dus wat er ook gebeurt, ook al moet je lijden, zegt Paulus, God kan er iets 

goeds mee doen. En Paulus weet waarover hij het heeft als het over lijden gaat 

(zie bijvoorbeeld 2 Korintiërs 1:8). We moeten geduld hebben, maar uiteindelijk 

weegt al het lijden op tegen wat ons te wachten staat: onze eeuwige redding.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Romeinen 8:26.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Romeinen 8:26.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  vier vellen papier met op ieder 

vel een van de feesten: Goede 

Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, 

Pinksteren

4-8 jaar 

Om te doen: de heilige Geest bidt 

voor ons

Per kind:

-   het werkblad op stevig papier

-   een draadje wol of een touwtje

En verder:

-  kleurpotloden

-   scharen of prikpennen en 

priklappen

-  lijm

-  eventueel versierspulletjes

Om te doen: We krijgen steun!

Per kind:

-  twee papieren bordjes

-  een viltstift

6-8 jaar 

Om te doen: de heilige Geest 

steunt ons

Per kind:

-   het werkblad met de duif

-   het werkblad met de tekstkaartjes

En verder:

-   scharen

-   lijm

-   eventueel kleurpotloden

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Er zijn geen woorden 

voor

Per kind:

-  het werkblad met de duif op stevig 

papier

- het werkblad met het tekstgedeelte

- een pen

- eventueel een bijbel

En verder:

- scharen

Om te doen: Woorden zoeken

Per kind:

-   het werkblad

-  een grijs potlood

-  een kleurpotlood

Om te doen: Geestrijke woorden

-   gelballetjes (ook wel 

geleiknikkers genoemd, 

geleiparels of waterparels)

-  water

-  een schaal

-  een glazen, doorzichtige schaal

-  een lepel

-   een vel papier met daarop 

geschreven: De heilige Geest bidt 

voor ons.

De heilige Geest steunt ons 
als we het moeilijk hebben.

ROMEINEN 8:26

191

debijbel.nl/bijbelbasics

De heilige Geest zelf bidt voor ons, 
beter dan een mens ooit zou kunnen. 
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