Pinksteren woordzoeker

Zoek de woorden in de woordzoeker en schrijf ze op de stippellijnen in de zinnen.
Als je alle woorden hebt doorgestreept, zie je de letters van 2 woorden.
Schrijft deze 2 woorden op de stippellijnen in de laatste zin.
Jezus geeft de opdracht: Breng Mijn boodschap op de hele ………….
…………. gaat naar Zijn …………… in de …………..
De discipelen wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest die hen zal helpen.
Hij wordt ook wel de …………. genoemd.
De discipelen zijn in …………., want ze praten met ………….
Plotseling horen ze het …………. van de ………….
Boven het hoofd van de discipelen verschijnen tongen van ………….
De mensen kijken vol ………………… naar de discipelen.
Petrus vertelt hen dat alleen Jezus je ………….. en …………. kan geven.
Door de kracht van de Heilige Geest doen ze ………………. en tekenen.
De mensen krijgen ………………. van alle fouten die ze hebben gedaan.
Op het eerste Pinkster- …………. willen 3000 mensen ook een volgeling van Jezus worden!
De Heilige Geest geeft je ……………. en ………………….
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Antwoorden

Jezus geeft de opdracht: Breng Mijn boodschap op de hele aarde
Jezus gaat naar Zijn Vader in de hemel
De discipelen wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest.
Hij wordt ook wel de Helper genoemd.
De discipelen zijn in gebed, want ze praten met God.
Plotseling horen ze het geluid van de wind.
Boven het hoofd van de discipelen verschijnen tongen van vuur.
De mensen kijken vol verbazing naar de discipelen.
Petrus vertelt hen dat alleen Jezus je vreugde en vrede kan geven.
Door de kracht van de Heilige Geest doen ze wonderen en tekenen.
De mensen krijgen berouw van alle fouten die ze hebben gedaan.
Op het eerste Pinkster feest willen 3000 mensen ook een volgeling van Jezus worden!
De Heilige Geest geeft je hulp en kracht.
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