
 

#GEESTRIJKNIJMEGEN – RAAK GEINSPIREERD DOOR PINKSTEREN VOOR JE OMGEVING 

Hallo, 

Wat fijn dat je meedoet met de Pinksterwandeling. Om je te helpen hebben we alles in drie stappen 
op een rij gezet. Tijdens het wandelen lees je de stappen door en verwerk je de inhoud. De aange-
geven tijd is een indicatie en de invulling van deze ‘wandelgids’ is vrij naar eigen inzicht. Je kan als 
voorbereiding Johannes 14: 16-19 lezen. Hierin belooft Jezus ons zijn Trooster. Jezus laat ons niet 
alleen, als wees achter. Hij geeft zijn Heilige Geest die in je woont, je wil steunen, troosten, 
bemoedigen, leiden en richten op Jezus. 

Je mag de volgende zaken meenemen op de wandeling: onbeschreven ansichtkaart, een gladde 
steen (die kan je ook zoeken onderweg), pen en markeerstift en eventueel bijbel.  

Bedenk zelf een mooie wandeling in je buurt, en kies als doel één van de markeerpunten. Natuurlijk 
kan je ook met iemand afspreken in een andere buurt dan je eigen buurt te gaan wandelen.  

Helemaal onderaan staan wat suggesties voor als kinderen meelopen met je wandeling. 

Fijne wandeling! 

Markeerpunten 
Lindenholt: pleintje kruising Pieter Moeskoppad/Bert Oosterboschpad 
Dukenburg: Tuin van de Ontmoetingskerk  
Midden Zuid:  Radboud UMC, Geert Grooteplein, vijvertje ingang west, dichtbij Ronald 

McDonald huis. 
Nieuw/Oud West:  Heseveld Distelpark, Molenweg/Wolfskuilseweg –  

Daar staan ‘Bij Bosshardt’ (Leger des Heils) medewerkers met soepfiets 
Centrum:  Valkhofkapel 
Oost: Wedren Vierdaagse monument  
Noord/Lent/Oosterhout: Noordelijke pijler van de Oversteek, dichtst bij de Waal 
Beuningen Torentje van Blanckenburgh 
Malden Kruising Groesbeekseweg/Bosweg (infoborden) 
Wijchen Boom + ronde bank tegenover Heilige Antonius abt kerk  

Stap Eén – ‘Stil worden en afstemmen’  (+/- 15 minuten) 
Loop eerst een stuk in stilte 

• Sta stil bij: ‘Hoe voel ik mij?’, ‘Wat doet de COVID-19 situatie met mijn gemoed?’, ‘voel ik me blij, 
verdrietig, angstig, bezorgd, eenzaam, gelukkig, gestresst, oké, bedrukt, tevreden, etc., …..?’ 

• Bid in stilte tot God – Dank God voor Pinksteren en voor zijn Heilige Geest. Stel je open voor zijn 
stem en Geest. Vraag Hem te spreken in je hart en leg Hem voor hoe jij je op dit moment voelt. 

Lees Genesis 2:7 “toen maakte God, De Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies 
hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen” (NBV) 

• Levensadem (Hebreeuws ‘Ruach’ = ‘adem’, ‘wind’, ‘geest’) – Gods adem of geest brengt je tot 
leven. Wat zegt je dit? 

• Bid bij inademen; ‘Abba Vader’. Bid bij uitademen; ‘Heer, hier ben ik’   
Wat zou God nu tot jou willen zeggen? Wat zou jij nu tot God willen zeggen? 

Stap Twee – ‘Gebruik je zintuigen’  (+/- 20 minuten) 
Vervolg je wandeling, pauzeer af en toe en stem je zintuigen af op je omgeving. 
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• Wat zie je, hoor je, ruik je, voel je, proef je? - Wat willen je zintuigen je vertellen? God heeft jou 
gemaakt om je omgeving niet alleen met je verstand te ontdekken, maar ook te ervaren met je 
zintuigen. 

Loop verder en lees Handelingen 2: 2-4 “Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het 
hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam 
op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere 
talen te spreken” (BB) 

• Bij de uitstorting van de Heilige Geest, met Pinksteren, konden mensen zien en horen en voelen 
dat de Heilige Geest werd uitgestort. Hun zintuigen werden maximaal aangesproken. Bedenk eens 
dat God zich niet alleen aan jou bekend wil maken door je verstand maar ook door je zintuigen – 
Hoe is die gedachte voor jou? 

• Bij het wandelen: vraag aan God of hij door je zintuigen heen, misschien iets wil zeggen of 
duidelijk maken. 

• Misschien word je bepaald bij een woord voor jezelf of een bemoediging voor iemand anders. Of 
je merkt dat je een bepaalde indruk krijgt voor de omgeving of de plek waar je loopt. 

• Mocht je niet iets speciaals ontvangen of ervaren, je mag je altijd bewust zijn van zijn nabijheid 
door zijn Heilige Geest – Lees Johannes 14: 16, 18 “En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 
andere Trooster geven,….(18) Ik zal u niet als wezen achterlaten” (HSV) Je bent niet alleen. 

Stap Drie – ‘Deel uit’  (+/- 20 minuten) 
Je wandeling gaat nu richting het markeerpunt (aangegeven per wandelgebied) en je mag uitdelen. 

• Als je met 2 of 3 bent, deel dan met elkaar wat je indrukken zijn. Hou het kort, hoeft niet volledig 
en geef elkaar goed de aandacht. Wellicht komt er een woord in je op, een beeld, een lied, een 
zegen voor je omgeving? Wat heeft je geraakt tijdens de wandeling? Waar ben je je meer bewust 
van geworden? 

• Als je alleen loopt, schrijf je indrukken dan ergens op of spreek ze als een spraak- of videobericht 
in op je telefoon. 

Aangekomen bij het markeerpunt, doe iets waarmee je iets geeft of nalaat aan de omgeving waarin je 
hebt gelopen. Dit kan iets zijn dat je hebt ontvangen tijdens je wandeling. 

• Afhankelijk van het soort markeerpunt kan je daad anders zijn: bijvoorbeeld een kaarsje aansteken; 
een steen beschrijven met één of enkele woorden en die steen achterlaten; een gebed uitspreken 
met elkaar voor de plek waar je bent; een steen in het water gooien en daarbij een woord 
uitspreken; de ansichtkaart beschrijven met een bemoediging, die ergens ophangen of bezorgen 
aan een adres in de buurt. 

Wandel terug – Bedankt voor je deelname! Als je het fijn vindt om je ervaringen met de 
Pinksterwandeling breder te delen, dan kan dat via een foto, korte opbouwende tekst, gedachte of 
zegen op social media met #GeestRijkNijmegen, of deel het op de Facebookpagina 
GeestRijkNijmegen. Gezegend Pinksteren en wees tot zegen. 

Suggesties voor kinderen 
- zoek een waterkant, pak een steen waar je wat opschrijft. Gooi hem erin, probeer hem te ketsen op het 

water. Sta eens stil bij hoe breed de golfjes zich verspreiden. 
- Hoe maak je zelf vuur?  (Waxinelichtje in een donkere omgeving) kaars branden. 
- Wat is het woord voor ‘adem’ in verschillende talen? Wat doet adem eigenlijk?   
- Gebruik je oren, neus, en ogen: Wat reuk, voel, zie en hoor je om je heen? Wat heeft dit te betekenen?   
- Liedjes/nummers om naar te luisteren voor de verschillende momenten 


