
Petrus legt het Pinksterfeest uit  Hand 2:1-4, 22-24 en 37-40       Middenbouw  

Bijbelverhaal 

Ze zijn nog steeds bij elkaar in de bovenzaal dichtbij het tempelplein. De kring is groter geworden. 

Regelmatig kwamen andere vrienden van Jezus binnen. Samen hadden ze het over wat  in de 

afgelopen zeven weken was gebeurd. Bijna niet voor te stellen; eerst was Jezus nog bij hen. Vlak voor 

het Pesachfeest was Hij door de leiders van het volk gearresteerd en had een Romeinse rechter Hem 

laten kruisigen. Ze praatten er over hoe wonderlijk het verder was gegaan. Jezus werd begraven 

maar bleef niet in het graf. Hij kwam terug in het leven en zocht hen weer op. Eerst konden ze het 

bijna niet geloven maar Hij was het echt. Meer dan een week geleden nam Hij afscheid en ging Hij 

terug naar zijn Vader. Hij zei dat zij moesten wachten. Daarom bleven ze bij elkaar in de bovenzaal. 

Ze praten en bidden.  Door samen te bidden blijven ze in contact met hun Heer, al is Hij niet bij hen. 

In de stad is het bijna feest. Veel Joden zijn vanuit andere landen naar Jeruzalem gekomen. De stad is 

bomvol bezoekers die hier het Wekenfeest willen vieren. Ook de leerlingen maken zich klaar om naar 

de tempel te gaan. Hoe het zal gaan met wat Jezus beloofde weten ze niet. Ze doen zoals ze gewend 

zijn; bidden, praten en zich klaarmaken. Plotseling lijkt er een harde wind door de zaal te waaien. 

Iedereen kijkt op, waar komt die opeens vandaan? En kijk eens, op ieders hoofd dansen kleine 

vlammen die lijken op tongetjes van goudgeel vuur. Zonder dat er iets is afgesproken beginnen ze 

allemaal luid en duidelijk te praten. Nee, niet in hun eigen taal. Ieder zegt iets in een andere taal. In 

de bijbel staat dat de heilige Geest die woorden in hun gedachten brengt. Ze kijken elkaar verrast 

aan. Als ze pratend naar de tempel lopen blijven bezoekers op het tempelplein naar hen luisteren. 

Anderen beginnen te lachen en wijzen naar de leerlingen: ‘Die mannen daar lijken wel dronken!’, 

roepen ze. 

Dan stapt Petrus naar voren. Met een duidelijke stem spreekt hij iedereen die om hem heen staat 

aan: ‘Wij zijn echt niet dronken, al denk je dat misschien. Wat hier gebeurt heeft te maken met Jezus. 

U weet wel die man uit Nazaret die God naar ons toe zond. Hij deed in dit land wonderen en 

bijzondere dingen. Velen van jullie hebben dat gezien. Die Jezus werd door jullie gearresteerd en 

gedood aan een kruis. Jullie dachten dat Hij dood was, maar God had een ander plan. God riep Hem 

uit de dood terug. Zo komt het dat wij hier kunnen vertellen dat Jezus leeft! De dood kon Hem niet 

vasthouden. Ik kan jullie zeggen dat de Jezus die jullie lieten kruisigen lééft!’ Hij is de door God naar 

ons gestuurde Messias!’  

Het is doodstil geworden. Niemand lacht meer. Verschrikt kijken de mensen op het plein elkaar aan. 

Sommigen pakken een ander van schrik even vast. Hebben zij de Messias  vermoord? De Bevrijder 

die God lang geleden beloofde aan Abraham en David? Iemand roept boven de anderen uit: ‘Zeg ons 

alsjeblieft wat wij nu moeten  doen!’ Petrus die drie jaar lang een leerling van Jezus was, heeft 

meteen een antwoord klaar. Hij weet wat ze kunnen doen. Dat leerde Hij immers van Jezus zelf? Hij 

zet nog een stap naar voren en zegt: ‘ Er is maar één ding dat je kunt doen; leef je leven op een 

andere manier. Om een einde te maken aan je oude manier van leven is het belangrijk dat je je laat 

dopen. Het water van de doop kan die oude manieren en gewoonten waarmee je fouten en zonden 

opstapelde wegwassen. Geloof dat God jouw leven  kan vrijmaken van schuld en vergeven wat niet 

goed ging. Weet je; lang geleden beloofde God jullie en je kinderen dat Hij jullie zou redden door de 

Messias. Nu is het zover. Wacht daarom niet en laat je dopen! Dan zal God je vrijmaken van je oude 

manier van leven en jij mag een nieuw leven beginnen.’ Een aantal mensen begrijpt meteen dat 

Petrus’ boodschap te maken heeft met Gods waarheid. Ze komen in een lange rij naar voren en 

melden zich bij de andere leerlingen. Die zullen de mensen die daarvoor klaar zijn dopen. Het 

gesprek over dit nieuws gaat als een lopen vuurtje door de stad. Nog meer mensen komen om een 

nieuw begin in hun leven te maken. Ze worden allemaal gedoopt. Het zijn er die dag wel 3000. Vanaf 



dat moment vormen ze samen de familie van God. Ze eten samen, delen wat ze hebben, helpen 

elkaar en laten zien dat hun leven nieuw geworden is door geloof in Jezus Christus, de Messias. 

Bron: Vertel het maar  


