vakantie is …
… quality time met de kids
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In het eerste experiment zakken de rozijnen eerst naar de bodem van het glas
en beginnen daarna te dansen in het water. Dat komt omdat het bruiswater een
laagje vormt om de rozijn, waardoor de rozijnen heel licht worden en net als het
bruiswater beginnen te bubbelen.
In het tweede experiment zorgt jouw adem ervoor, dat het afwasmiddel begint
te bruisen op het wattenstaafje. Net als bij een bellenblaas. De bellen komen
alleen tot leven dor jouw adem. Net zoals wij tot leven komen door de adem van
de Heilige Geest.

donderdag 6 augustus

Knutselen

Heilige Geest

Als je een kruisje maakt, zeg je: In de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, Amen. De Vader staat voor God zelf,
de Zoon voor God die als Jezus, als mens,
naar de aarde is gegaan. Maar wat of wie is
nu die Heilige Geest. Je ziet hem niet, maar
voelt hem wel. Net zoals de wind, die je niet ziet,
maar wel voelt. De wind zie je alleen omdat de blaadjes aan bomen bewegen. Zo is het ook met de Heilige Geest; hij zet je in beweging, hij
geeft je een duwtje. Vaak wordt de Heilige Geest afgebeeld als duif of
als vlammen. Ook wordt hij beschreven als de adem, handen en vingers
van God. Heb je hem nodig? Als je dat wil, helpt hij je geloven in God en
wijsheid en inzicht te geven om te leven als Jezus.
De Heilige Geest is voor het eerst neergedaald met Pinksteren. Dat is
tien dagen na Hemelvaart, de dag waarop Jezus voorgoed naar God in
de hemel is gegaan. De Heilige Geest maakte iedereen sterk en liet iedereen in verschillende talen praten om zo tegen mensen te zeggen, dat
Jezus de Zoon van God is.

Maak een windvanger van een papieren bekertje / papieren muffinvorm / eierdoos en kralen of slingers van
crêpepapier. Dan is het een windvanger zonder geluid.
Als jet de windvanger maakt met kralen, die door de
wind tegen elkaar komen, dan geeft dat iedere keer
speciale klanken.

knutselen

Experiment

Doe eens rozijnen na elkaar in een glas bruiswater en kijk dan wat
er gebeurt. Of doe druppels afwasmiddel op een wattenschijfje en blaas
aan de andere kant door het wattenschijfje. Wat gebeurt er dan?
Misschien kun je de Heilige Geest ook wel vergelijken met een opgeblazen ballon, waar je geen knoop in legt maar loslaat. De ballon vliegt dan
alle kanten op. Als je je adem in de ballon blaast en er een knoop in legt,
kun je er eveneens van alles mee doen. Ook dan kun je hem alle kanten
op gooien. Jij bent als die ballon; je laat je vullen door
de Geest van God. Wat gebeurt er dan met je?
De uitleg van de eerste twee experimenten staat op
de volgende pagina ondersteboven.
kerk in dekenaat Genk

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie
met een zinvolle beleving, een vakantie met een
.
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebookpagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag
bezinnend wandelen
dinsdag
een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die
		
in de Bijbel voorkomen)
woensdag
een open kerk bezoeken
donderdag
quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar)
vrijdag 		
opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag
een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt
		
en de week nadien uit te lenen)
zondag
rustdag met een inspirerende gedachte
Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken,
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen,
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).
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Knip de spiraalvorm (te downloaden via
https://bit.ly/33wkZ5N) over de blauwe lijn uit, hang
hem aan een touwtje en zet er een waxinelichtje onder.
Zorg dat het kaarsje niet te dicht bij het papier komt.
Je zult zien, dat de spiraal door het waxinelichtje in
beweging wordt gezet.
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