
- Handelingen 1:4-14

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar 
de Olijfberg. Jezus zegt: ‘Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn 
Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn. (Joh. 14:16,17) Jullie mogen Mijn 
getuigen zijn, en van Mij vertellen in Jeruzalem, en over de hele wereld. Blijf in 
Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn 
kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat Ik heb gezegd.’ (Joh. 14:26)  
Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger en hoger. 
De discipelen kijken Hem na en zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent. (Luc. 

24:50) Er verschijnt een wolk onder de voeten van Jezus en dan zien ze Hem niet meer.  
Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: ‘Waarom kijken jullie zo omhoog? 
Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij op de wolken terug komen.’ 
De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. 
Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een 
nieuwe apostel om de plaats van Judas in te nemen: Mattias. (Hand.1:23-26) 

- Handelingen 2:1-13

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel 
buitenlanders naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren.  
Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd 
staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen… daar zien ze 
vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt.  
Wat kijken de discipelen blij en moet je horen… De Heilige Geest laat hen spreken in 
andere talen. De mensen horen in hun eigen taal wat de Here Jezus heeft gedaan!  

- Handelingen 2:14-47

Weet je nog hoe bang Petrus was, toen de Here Jezus gevangen werd genomen? Nu 
niet meer! Hij doet een stap naar voren. ‘We hebben de Heilige Geest ontvangen!’ roept 
hij. ‘Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem 
niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.’ Als de 
mensen dat horen, vragen ze aan de Here Jezus of Hij hun zonden wil vergeven en ze 
laten zich dopen. Wat een feest, zij ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. 
Drieduizend mensen worden op dit pinksterfeest een christen!  
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