HANDELINGEN LES 2  DE HEILIGE GEEST ARR IVEERT
HANDELINGEN 2:1-47

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich bekeren en geloven in Christus, waardoor ze de belofte van
de Heilige Geest zullen ontvangen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te beschrijven hoe de Geest Zijn komst bekend maakte tijdens Pinksteren.
Te verklaren waarom de menigte verbaasd was tijdens Pinksteren.
De hoofdpunten van Petrus’ toespraak tijdens Pinksteren op te sommen.
De eigenschappen van de 3000 bekeerlingen en de eerste kerk samen te vatten.

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

TOEPASSINGEN





Word vervuld door de Geest door je te onderwerpen aan Gods wil.
Getuig aan de geestelijke doden de opstanding en hemelvaart van Jezus.
Zet het onderwijs van de apostelen standvastig verder en blijf hierbij in gebed.
Deel met de heiligen die noden hebben.

PETRUS EN JOHANNES P REDIKEN HET EVANGELIE
Lees Handelingen 3:1-4:31
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VOLGENDE WEEK
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ACHTERGROND
Onmiddellijk na de hemelvaart van Jezus keerden de apostelen terug naar Jeruzalem om te wachten op de
doop met de Heilige Geest. Tijdens de dagen tussen Jezus’ hemelvaart en Pinksteren baden de apostelen in de
bovenkamer, samen met Maria, de moeder van Jezus, verschillende andere vrouwen en de broers van Jezus
(Hand.1:13-14). (Allemaal samen waren er honderdtwintig discipelen destijds bijeen gekomen (Hand.1:15).)
Aanvullend aan het gebed in de bovenkamer waren de apostelen “voortdurend in de tempel, terwijl ze God
loofden en dankten” (Luk.24:53). Terwijl de apostelen wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest,
vervulden ze Jezus’ opdracht door een twaalfde apostel aan te stellen om Judas te vervangen (Hand.1:15-26).
Ze kozen iemand die gedurende heel de tijd, dat de Heere Jezus onder hen uitging, met hun was omgegaan
(Hand.1:22). De apostelen waren vurig om te getuigen over Jezus’ opstanding, maar wachtten eerst trouw op
de uitstorting van de Heilige Geest.

Toen de menigte in Jeruzalem het geluid als een windvlaag hoorden, kwamen ze natuurlijk kijken wat er
gaande was (Hand.2:6). Maar in de plaats van antwoorden, kreeg de menigte nog meer vragen. Onder de Joden
te Jeruzalem waren er “godvrezende mannen uit alle volken” die in verwarring raakten “want ieder hoorde hen
in zijn eigen taal spreken” (2:5-6). De Joden waren niet enkel gechoqueerd omdat ze hun eigen taal hoorden,
maar ook omdat deze taal gesproken werd door Galileeërs (2:7-8). De menigte verwachtte niet dat de
doorgaans ongeschoolde Galileeërs in hun moedertaal zou spreken. Ongeacht hun herkomst, hoorden zowel
de Joden als enkele bekeerlingen uit Rome hen in hun taal, over de grote werken van God, spreken (2:8-11).
Toen de menigte de werken van God, met daarbij ongetwijfeld het getuigenis van de opstanding en hemelvaart
van Jezus, hoorden in hun eigen taal, werden hun reacties verdeeld. Sommigen vroegen zich eenvoudigweg af
wat ze nu moesten denken bij deze mysterieuze gebeurtenis, terwijl andere spotten en ervan uitgingen dat de
gelovigen dronken waren (2:13).
De kracht van de Geest (Handelingen 2:14-36)
Voor Zijn hemelvaart had Jezus de apostelen beloofd dat ze kracht zouden ontvangen nadat ze gedoopt waren
met de Heilige Geest en dat ze Zijn getuigen zouden zijn in Jeruzalem (Hand.1:7-8). Net zoals Jezus had beloofd
getuigden de apostelen krachtig over Jezus tijdens Pinksteren. Nadat ze hoorden dat de menigte ervan uitging
dat ze dronken waren stond Petrus (samen met de elf andere apostelen) op en richtte zich tot de menigte.
Petrus begon zijn getuigenis door aan de menigte uit te leggen wat ze zagen. In de plaats van dronken mannen
(het was nog maar het “derde” uur in de ochtend wat overeen komt met 9 uur!) zag de menigte de vervulling
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Hoewel Lukas geen ooggetuige was, beschrijft hij de uitstorting van de Heilige Geest toch op een levendige
manier. De Heilige Geest kwam toen “zij allen eensgezind bijeen” waren (Hand.2:1). Lukas vermeldt niet
specifiek wie er allemaal aanwezig was. Sowieso waren de twaalf discipelen erbij, maar het feit dat
honderdtwintig personen bijeen weren gekomen (Hand.1:15), suggereert dat Lukas verwijst naar deze hele
groep. Het is best mogelijk dat de Geest kwam, terwijl de gelovigen in de bovenkamer waren (Hand.1:13-14).
De komst van de Geest werd wonderbaarlijk geopenbaard aan degenen die aanwezig waren, toen ze “uit de
hemel een geluid als van een geweldige windvlaag” hoorden (Hand.2:2). Ze zagen iets dat leek op “tongen als
van vuur” rustend op ieder persoon (2:3). Het geluid als van de wind en de verschijning als flikkerende
vlammen werd vergezeld door de vervulling van de Heilige Geest. De gelovigen die vervuld werden met de
Geest waren een bewijs dat de doop met de Hg had plaatsgevonden. Nadat ze vervuld waren met de Heilige
Geest, begonnen de aanwezigen “te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (2:4). Dat
de Heilige Geest honderdtwintig personen bekwaamde om andere talen te spreken was een onmiskenbaar
bewijs dat de doop met de Heilige Geest had plaatsgevonden.
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De doop met de Geest (Handelingen 2:1-13)
De doop met de Heilige Geest vond 50 dagen na het Pascha, tijdens de Pinksterdag, plaats. Pinksterdag (Engels
– Pentecost, wat 50ste betekent in het Grieks) verwijst naar het Joodse Wekenfeest, wat zo werd genoemd
omdat het zeven weken na het Pascha (“een week van weken”) plaatsvond (Ex.34:22). Het feest werd ook het
Oogstfeest genoemd, omdat Israël was opgedragen om twee broden, gemaakt uit het graan van de nieuwe
oogst (Lev.23:15-17), te offeren. De wet vereiste dat alle Joodse mannen zichzelf tijdens het Pinksterfeest
kwamen vertonen voor God (Ex.23:14-17). Jeruzalem kon tijdens het Pinksterfeest mogelijk nog meer bevolkt
zijn dan tijdens het Pascha, omdat de weersomstandigheden in die periode gunstiger waren.

Na uitgelegd te hebben dat de beloofde doop van de Geest was gekomen getuigde Petrus over Jezus, net zoals
Jezus had voorspeld dat zou gebeuren (Hand.1:7). Petrus begon te getuigen over het leven van Jezus (2:22). Hij
vertelde de menigte hoe God door “krachten, wonderen en tekenen” liet zien dat Jezus de Messias was die
zijzelf ook hadden gezien. Daarna beschuldigde hij de menigte verantwoordelijk te zijn voor de kruisiging en
dood van Jezus. Ook al had God beslist dat de moord zou gebeuren (2:23). Petrus vervolgde zijn rede met het
proclameren van de opstanding van Christus (2:24) en dit met de Schriften aan te tonen. Hij citeerde Psalm
16:8-11 (in Hand.2:25-28) waarin koning David profeteerde dat de Messias zou opstaan uit de doden
(Hand.2:29-31). Hoewel het in de Psalm lijkt alsof David over zichzelf spreekt, legt Petrus uit dat David begreep
dat zijn nakomeling op Zijn troon zou zitten en “daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van
Christus” (Hand.2:31). Petrus eindigde zijn getuigenis met de proclamatie dat de opgestane Jezus “door de
rechterhand van God verhoogd is” (2:33). De Geest die tijdens Pinksteren was uitgestort getuigde over Jezus’
opstanding net als Psalm 110:1 dat deed. In Markus 12:35-37 gebruikte Jezus dezelfde Psalm die door Petrus
geciteerd werd (Hand.2:34-35) om te getuigen dat Hij niet enkel de zoon van David is, maar ook zijn Heer. In
Psalm 110:1 profeteerde David dat zijn Heer, de Messias, aan de rechterhand van de Vader zou zitten. Petrus
eindigde zijn getuigenis van Jezus met de proclamatie “dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft”
(Hand.2:36). Petrus’ gebruik van de Schriften toonde aan dat Jezus zowel de Heer als de beloofde Messias was.

Petrus ging in de kracht van de Geest verder met het toespreken van de menigte met als gevolg dat
“drieduizend zielen” die dag aan hen werden toegevoegd (Hand.2:41). We weten niet of deze bekeerlingen de
Geest ontvingen met dezelfde miraculeuze tekenen als de honderdtwintig dat hadden ontvangen. (Soms wordt
in Handelingen de doop met de Geest vergezeld met uiterlijke tekenen en soms niet.) Hoewel we niet weten of
de komst van de Geest bij de drieduizend bekeerlingen ook vergezeld was met een geluid uit de hemel of
tongen als van vuur (2:4), toch demonstreerden ze de werking van de Hg in hun getransformeerde levens. De
bekeerlingen “volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood (wat
verwijst naar het Avondmaal) en in de gebeden” (2:42).
Na de bekering van de drieduizend te hebben beschreven, gaat Lukas meer in detail met het beschrijven van de
eerste christengemeenschap. De gelovigen waren gekenmerkt door hun bereidheid om naar elkaar om te zien,
ze “hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden
die onder allen, naar dat ieder nodig had” (2:44-45). Ze baden samen in de tempel, deelden het Avondmaal
met elkaar van huis tot huis en aten samen “met vreugde en in eenvoud van hart” (2:46). Hun harten waren
verenigd in aanbidding voor God (2:47). Omwille van hun rein leven en hun liefde genoot de kerk “genade bij
heel het volk”. De Heer werkte verder door de Geest door “dagelijks mensen die zalig werden, aan de
gemeente” toe te voegen (2:47).
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De belofte van de Geest (Handelingen 2:37-47)
Na de uitleg van Petrus over Pinksteren en zijn getuigenis over Jezus’ opstanding en hemelvaart, werd de
menigte “diep in het hart geraakt” en smeekten ze om te weten te komen wat ze nu konden doen (Hand.2:37).
De Heilige Geest had doorheen Petrus’ boodschap gewerkt om de menigte te overtuigen van hun
boosaardigheid in het kruisigen van hun Messias. Petrus riep de menigte op zich te bekeren door zich van hun
zonden weg te keren en zichzelf te onderwerpen aan God door zich te laten dopen in de naam van Jezus
Christus. Hiermee lieten ze hun trouw aan Jezus als hun Heer en Christus zien (2:38). Petrus riep de menigte
niet op om zich te laten dopen “tot vergeving van de zonden” maar om te laten zien dat hun zonden vergeven
zijn. Petrus beloofde de menigte ook dat Jezus hun dezelfde “gave van de Heilige Geest” als de apostelen zou
ontvangen (2:38). Net zoals de apostelen de belofte van de Geest ontvingen, zou de menigte, hun “kinderen”
(toekomstige generaties van Israël) en “allen die veraf zijn” (inclusief de heidenen) de doop met de Geest
ontvangen wanneer ze geloofden en zich bekeerden. De belofte geldt vandaag nog steeds wanneer gelovigen
gedoopt worden met de Geest in het lichaam van Christus (1 Kor.12:13).
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van de profetie uit de Schriften. Citerend uit Joël 2:28-32, legde Petrus doorheen de profetie uit dat de laatste
dagen begonnen waren en dat God was begonnen met het uitstorten van Zijn Geest (Hand.2:17-21). Hoewel de
profetie van Joël pas volledig vervuld zal worden bij de “dag van de Here die komt, die grote en
ontzagwekkende” (Joël 2:31), als Christus terugkomt om te oordelen, toch had de doop met de Geest al
plaatsgevonden. (Het boek Handelingen geeft weer hoe deze profetie verder vervuld raakt als meer en meer
mensen geloofden in Christus en de doop met de Geest ervaarden. De profetie wordt nog steeds verder
vervuld wanneer mannen en vrouwen de Geest ontvangen bij hun bekering.)

Conclusie
De apostel Petrus beloofde de Heilige Geest aan “u … en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen
als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Hand. 2:39). De Here God is genadevol mensen tot berouw en
inkeer blijven roepen en aan eenieder van hun heeft Hij de belofte van de Heilige Geest gegeven. Terwijl de
Heilige Geest niet meer wondertekenen naar voren brengt zoals Hij dit deed doorheen de apostelen, geeft Hij
nog steeds de kracht om te getuigen en levens te transformeren. Iedere gelovige moet onderzoeken of hij
werkelijk vertrouwt op de kracht van de Heilige Geest om levens te veranderen. Zowel dat van anderen als dat
van zichzelf.

MOEILIJKE WOORDEN
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Uit- of afroepen, afkondigen.
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Proclameren

BIJBELLES
INLEIDING
Toen de apostelen in Jeruzalem wachtten op de gave van de Heilige Geest, zouden ze zich nooit hebben
kunnen inbeelden wat de aanwezigheid van de Geest eruit gezien of voorzien zou hebben. Vandaag gaan we
lezen over de uitstorting van de Geest. Het is Pinksterdag en wat de Heer op die dag tot stand had gebracht en
was begonnen is werkelijk verbazingwekkend. Om deze bijzondere gebeurtenis te begrijpen, gaan we naar
Handelingen 2:1-47.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Op welke dag komt de Heilige Geest op degene die bij elkaar waren?
De uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op de dag van Pinksteren. Pinksteren markeerde een
viering die plaatsvindt vijftig dagen (of zeven weken) na het Pascha. Deze Pinksterdag was
veelzeggend voor de Joden en velen zouden samengekomen zijn in Jeruzalem om dit feest te vieren.
Wij zouden ook moeten herinneren dat Pascha een feest was die plaats vond rond de tijd dat Jezus
gekruisigd was. De Heilige Geest was daarna uitgestort, net iets minder dan vijftig dagen na het
sterven en de opstanding van Christus.
 Hoe was de Geest op wonderbaarlijke wijze bekendgemaakt onder degene die samen waren op
Pinksterdag?
Toen de Heilige Geest op de mensen uitgestort was, waren getuige van een geluid uit de hemel wat
klonk als een hevige wind die opstak (2:2). Ze zagen ook iets wat leek op tongen van vuur rustende op
ieder persoon (2:3). Dit was verbazend en anders dan wat degene die samen waren ooit gezien
hadden. Ieder persoon in de ruimte was vervuld met de Heilige Geest en begon in talen te spreken die
niet hun eigen was. Dit wonderbaarlijke voorval was werkelijk een demonstratie van de kracht van de
Geest en was een duidelijk bewijs dat de uitstorting van de Heilige Geest gebeurd was.
 Waarom waren degene die samen in Jeruzalem waren, zo verbaasd op Pinksterdag?
In die tijd leefden er een aantal erg religieuze Joden, die uit alle hoeken van de wereld waren
gekomen. Elke natie was op de dag van Pinksteren vertegenwoordigd in Jeruzalem. Toen degene van
de omliggende landen waren gekomen om het geluid van de hevige wind te inspecteren, was een ieder
verbaasd over wat ze zagen en hoorden. Ze hadden in hun eigen taal de wonderlijke werken van God
gehoord. De Joden waren geschokt om hun eigen taal te horen spreken door de mannen van Galilea.
Deze Galileeërs zouden het niet geweten hebben hoe deze talen te spreken. Dat iedere Jood van elk
land kon horen over de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus in zijn eigen taal, was werkelijk
een wonder van God en een aantonen van de kracht van de Geest.
 Hoe reageerden de Joden, die verbaasd waren, op de kracht van de Geest?
Er waren twee verschillende reacties onder degene die verbaasd waren op de Pinksterdag. Sommigen
die ernaar keken, vroegen zich gewoonweg af wat dit mysterieus iets nu was. Dat de apostelen in hun
taal aan het spreken waren, leek hen niet logisch. De anderen lachten de apostelen uit en hadden als
excuus dat, de wonderlijke gebeurtenis die ze zagen, ze geloofden dat de apostelen slechts dronken
van de wijn waren.
 Hoe reageert de apostel Petrus op degene die het werk van de Geest afwijzen?
Voor Zijn hemelvaart had Jezus de apostelen beloofd dat zij de kracht van de Heilige Geest zouden
ontvangen en daarna getuigen zouden zijn in Jeruzalem. Dat is precies wat Petrus deed. Nadat hij de
menigte hoorde zeggen dat ze dachten dat ze dronken waren, stond Petrus op en sprak de menigte
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De doop van de Geest (Hand.2:1-13)
 De kracht van de Geest (Hand.2:14-36)
 De belofte van de Geest (Hand.2:37-47)
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aan. Zijn getuigenis van Christus was waarlijk verbazingwekkend en daarom een aantoning dat hij de
inwoning van de Geest had ontvangen.
Waar getuigt Petrus van aan de Joden op Pinksterdag?
Petrus begon zijn getuigenis door eerst aan de menigte uit te leggen wat ze zagen. In plaats van
dronken mannen te zien, zag de menigte de vervulling van de Schrift. De uitstorting van de Geest was
vele malen in het Oude Testament beloofd (i.e., Joël 2:28-32, etc.). Dat de mannen in verschillende
talen spraken, was een bewijs dat de beloofde Geest eindelijk gekomen was. Petrus getuigde ook van
Jezus’ leven (2:22). Hij vertelde de menigte hoe God liet zien dat Jezus de Messias was door Zijn
‘krachten, wonderen en tekenen’, die zij zelf gezien hadden. Aangezien ze zelf getuige waren geweest
van Christus, zei Petrus dat ze verantwoordelijk waren voor de kruisiging en het doden van Jezus
(hoewel God het voorbestemd had om voor Hem te sterven). Ondanks het sterven aan het kruis,
verteld Petrus getrouw van de opstanding van Christus en hoe de dood geen macht over Hem had.
Wat was het resultaat van Petrus’ getuigenis van Christus?
Lucas schrijft in het boek Handelingen dat, nadat Petrus het geven van het getuigenis van Christus
afgerond had, de menigte diep in het hart geraakt was en smeekten om te weten te komen wat te
doen (2:37). De Heilige Geest had doorheen Petrus’ boodschap gewerkt om de menigte te overtuigen
van hun zonde van het kruisigen van de Messias. Ze waren oprecht bedroefd voor hetgeen ze gedaan
hadden en wisten dat ze Gods vergeving nodig hadden.
Wat zegt Petrus dat de bedroefde menigte moet doen?
Petrus roept de menigte op om zich te bekeren, door af te keren van hun zonden en zichzelf te
onderwerpen aan God en gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Dat zij gedoopt zouden
worden in de naam van Christus, was niet wat hun vergeving van zonden gaf, het was hun
berouwvolle harten en het bloed dat namens hun op het kruis gevloeid had. Hun doop was enkel om
hun nieuwe trouw aan Christus, als hun Heer en Verlosser, te laten zien (2:38).
Wat is de belofte die Petrus geeft aan degene die berouw toonden?
Na het instrueren van degene die berouw van hun zonden toonden, gaat Petrus verder om de menigte
te beloven dat Jezus hun dezelfde gave van de Geest zou geven, welke hij en de andere apostelen ook
hadden ontvangen. Net als de apostelen de belofte van de Geest hadden ontvangen, zouden ook de
menigte de doop van de Geest ontvangen, wanneer ze geloofden en zich bekeerden. Petrus zegt zelfs
dat deze belofte zou aanhouden bij de heidenen (“hoe ver ze ook wonen”) en ook de toekomstige
generaties die komen (“uw kinderen”).
Wat was het resultaat van het getrouwe getuigenis van Petrus in Jeruzalem?
Doordat de kracht van de Geest doorheen de apostel Petrus werkte, sloten er ongeveer drieduizend
mensen bij hen aan (2:41). De Geest had velen uit de menigte overtuigd van hun zonden en
drieduizend toonden berouw van hun zonden en onderwierpen zich die dag aan Jezus Christus. Door
hun gehoorzaamheid aan Christus en het evangelie, werden deze drieduizend mensen hun zonden
vergeven, waardoor ze de garantie ontvingen van de heerlijke zegen van eeuwige verlossing.
Hoe lieten deze nieuwe volgelingen van Christus de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun leven
zien?
Dat degene van de drieduizend de Heilige Geest hadden ontvangen, werd bewezen in het feit dat hun
levens nu compleet anders leken. Hun levens waren nu veranderd en ze gedroegen zich niet langer
zoals ze normaal deden. In plaats van ongehoorzaam zijn naar God, volgden de menigte nu het
onderwijs van de apostelen en hadden ook gemeenschap met elkaar door te bidden en samen het
avondmaal te vieren.
Hoe zegt Lucas dat de vroege kerk er uit zag als gevolg van de aanwezigheid van de Heilige Geest?
Eens ze de Heilige Geest ontvangen hadden, hadden de volgelingen van Christus een groot verlangen
om voor elkaar te zorgen. Ze deelden wat ze maar hadden, door hun bezittingen te verkopen en te
geven aan degene die in nood was. Ze hadden ook een gemeenschappelijk verlangen om God te
prijzen, regelmatig voor aanbidding in de tempel samen te komen. Vanwege hun liefde en trouw om

het evangelie te verkondigen, waren er velen die hun leven onderwierpen aan Christus en werden er
velen gered.
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Voor degene die hun leven onderschikt hebben gemaakt aan Christus, is Gods belofte van de Heilige Geest nog
steeds van kracht. God beloofd dat ieder persoon die berouw van hun zonden toont en Christus volgt, dezelfde
Geest zullen ontvangen, die de apostelen ook ontvangen hebben op de Pinksterdag. Degene die de Heilige
Geest ontvangen hebben, zouden dankbaar moeten zijn dat Hij je van je zonden overtuigd heeft en je naar
ware bekering geleidt heeft. Eens hij berouw heeft, geeft de Geest de gelovige kracht om voor Christus te
leven. De aanwezigheid van de Geest in hun leven, staat hen toe om aan anderen te getuigen van Christus en
gehoorzaam te leven aan Zijn geboden. Ieder van ons die Christus volgt, zou zich moeten onderzoeken of we op
de kracht van de Heilige Geest vertrouwen om ons leven te veranderen. Eenieder van ons die Christus volgt,
zou zo moeten zijn als Petrus, vertrouwende op de Geest in alles wat we doen.
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SAMENVATTING
Zeven weken na Christus’ dood en opstanding, werd Jezus’ belofte aan Zijn discipelen vervuld. De Heilige Geest
waar ze in Jeruzalem op wachtten, was nu op Pinksterdag uitgestort. Lucas vermeldt deze wonderbaarlijke
gebeurtenis, vaststellende hoe de kracht van de Geest getoond werd in een geluid van hevige wind en tongen
die leken op vuurvlammen. Bij dit alles begon elke apostel de wonderen van God in elke taal te spreken die
anders was dan hun eigen. Degene die dit zagen waren verbaasd, terwijl anderen de vertoning van de kracht
van de Geest afwezen. In hun reactie op de komst van de Geest, geeft Petrus een getrouw getuigenis van
Christus. Zijn krachtige berisping aan de menigte en het getuigenis van Christus was ook bewijs dat de Geest
gekomen was. Petrus kon een machtig getuigenis geven, omdat hij eindelijk vervuld was met de Geest van God.
Door dit getuigenis overtuigde de Geest vele mensen van hun zonden. Nadat Petrus hun geïnstrueerd had om
zich te bekeren van hun zonden en hun leven ondergeschikt aan Christus te maken, ontvingen velen die dag de
verlossing van de Heer. Hun levens waren radicaal veranderd, toen zij net als de apostelen de Geest ontvingen.
De menigte zou nooit meer hetzelfde zijn, want een ieder gedroeg zich op een manier zoals ze nog nooit
gedaan hadden. Lucas vermeld dat deze drieduizend nieuwe volgelingen van Christus gehoorzaam waren aan
het onderwijs van de apostelen en eenieder zorgde voor de ander, men gaf aan degene die nood had. Deze
vorm van verandering was werkelijk een demonstratie van de aanwezigheid van de Geest in hun leven.

CRÈCHELES
Hoeioeioei!
Wat een harde wind kwam daar aan!
Door de deur kwam het geluid van de wind naar binnen waaien en het vulde de hele kamer.
Hoeioeioei!

Tegelijk met de wind kwam het vuur.
Vlammen sloegen uit en verdeelden zich: één vlammetje op elke persoon in die kamer.
Maar niemand verbrandde zich.

De discipelen van Jezus waren in het huis bij elkaar toen de wind kwam en de kleine vlammetjes van vuur.
Iedereen begon te praten op hetzelfde moment.
Niet in hun eigen taal, maar in allemaal vreemde talen!

Nu konden ze de wereld ingaan om overal over Jezus te vertellen.

Er waren veel mensen in Jeruzalem.
Die kwamen van overal vandaan.
“Wat gebeurt er? Wat gebeurt er?” vroegen ze.
“Daar staat iemand te vertellen over de heerlijke dingen die God heeft gedaan” zei een van hen.
“Ik kan het heel goed verstaan in mijn eigen taal.”
“Ik ook! Ik hoor het in mijn taal! Zei iemand anders.

Petrus ging staan en sprak de mensen toe.

hebt Hem dood laten gaan aan het kruis.”
“Wat moeten we nu doen?” vroegen de mensen verschrikt.
“Vertel God dat het u spijt en Hij zal u vergeven” zei Petrus.
“Dan kunt u ook discipelen worden van Jezus.”

Doe dag zeiden drieduizend mensen: “Ja, wij willen discipelen worden van Jezus.”
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“Wij moeten u vertellen over Jezus, Gods beloofde Koning. Hij kwam om ons te redden en bewaren – maar u
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De Heilige Geest was gekomen!

MEMORIEVERS
Hand.2:38

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 1).
Verdeel het vers op in verschillende gedeelten. Schrijf dit op vellen papier, zoveel als dat het vers is opgedeeld.
Hang dit op de juiste volgorde op het bord. Herhaal met de kinderen het vers. Haal alle vellen papier van het
bord en hang ze daarna in willekeurige volgorde op het bord. Laat de kinderen een voor een proberen om het
vers weer in de juiste volgorde te hangen. Wanneer dit gelukt is, herhaal je het vers weer door dit samen op te
zeggen. Als variatie kun je ook bepaalde vellen papier weglaten en de kinderen het vers zonder deze gedeelten
te laten opzeggen.

Tijdlijn
Om de kinderen te helpen, om de gebeurtenissen die leiden naar de Pinksterdag, te herinneren, kun je een
tijdlijn maken waarop verschillende gebeurtenissen staan die plaats hadden voor de uitstorting van de Heilige
Geest (i.e., God beloofd de Heilige Geest in het Oude Testament, Jezus beloofd later Zijn discipelen de Heilige
Geest, Jezus wordt gearresteerd, Jezus wordt gekruisigd, opgestaan, besteed 40 dagen met Zijn discipelen en
de hemelvaart). Gebruik de tijdlijn voor de les als visueel hulpmiddel, zodat de kinderen er aan herinnerd
worden dat de Heilige Geest komt.
Voorwerpen
Gebruik de volgende lijst met voorwerpen om je te helpen te beschrijven wat er plaatsvond op de Pinksterdag:
 Een tong van vuur (een vuur vlam, rood en oranje gekleurd)
 Ventilator – hevige wind
 Geschenkdoos – de Heilige Geest is een geschenk voor degen die berouw toont
 Fles – dronken van de wijn
 u-bocht teken – voor bekering
Herkomst van de talen
Lees de passage uit het Oude Testament over de toren van Babel, om de kinderen te herinneren hoe al deze
verschillende talen gevormd werden toen God het oordeel gaf over de mensen (Gen.11:1-8). Beantwoord de
volgende vragen in groepjes of verdeel de vragen onder de kinderen. Antwoorden staan vetgedrukt.
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De belofte van de Heilige Geest
Als een persoon iets beloofd te doen, maakt hij of zij een gelofte om iets specifieks te doen, voort te brengen of
te voorzien. Welnu, in de les van vandaag is de uitstorting van de Heilige Geest deel van een heel oude belofte.
God had in het Oude Testament beloofd dat Hij Zijn volk zou voorzien met de Heilige Geest (Ez.36:26-27; 37:14;
39:29; Joël 2:28-29). Deze Geest zou een nieuw tijdperk in het leven van Gods volk brengen, hen de kracht
gevend om gehoorzaam te leven en in toewijding tot de Heer te leven. Gods Zoon, Jezus, beloofde zelfs dat de
Heilige Geest gegeven zou worden. In het boek Johannes beloofde Hij Zijn discipelen dat de Heilige Geest na
Zijn hemelvaart op hen zou komen. Zoals we in de les zullen zien, blijft God getrouw aan Zijn belofte, wanneer
de Heilige Geest is uitgestort op de volgelingen van Christus op de Pinksterdag.
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IJSBREKERTJES







Voordat de mensen begonnen met het bouwen van de toren van Babel, hoeveel talen waren er op
aarde (Gen.11:1)? Een
Aan welke zonde waren de mensen schuldig (Gen.11:4)? Trots: “laten we voor ons een naam
maken…”
Aan welk gebod waren de mensen ongehoorzaam, toen ze zeiden: “…anders worden wij over heel de
aarde verspreid!” in Gen.11:4? Lees gen.1:28; 9:1, 7 voor hulp. “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul
de aarde.”
Hoe oordeelde God hun zonden en ongehoorzaamheid (Gen.11:7-9)? God verwarde hun taal en
verspreidde hen over de gehele aarde.

KNUTSELWERKJES

Berouw boekenlegger
Geef elk kind een boekenlegger van het blad “berouw boekenlegger” en laat hen dit kleuren en versieren.
Maak aan de bovenkant een gat met de perforator. En doe hier een lint door. Lees Handelingen 2:38.
Kleurboek om te herhalen
Begin een prentenboek met de kinderen waarin de gebeurtenissen uit Handelingen staan. Maak voor alle
kinderen een kopie van alle kleurplaten en maak hier gaten in. Maak een titelblad met het woord
“Handelingen” er op geschreven en gebruik garen om het titelblad en de andere bladen aaneen te rijgen. Voeg
elke week kleurplaten toe, zorg dat de volgorde juist is. Dit boek kan gebruikt worden om het boek
Handelingen te herhalen. De kinderen zouden dit boek op de laatste dag mee naar huis kunnen nemen en de
platen thuis inkleuren.

Muurschildering van Pinksteren
Bereid in de dagen voor het geven van de les een grote muurschildering van de Pinksterdag, met daarop hoe de
bovenzaal er in die tijd uit gezien kan hebben zonder de personen. Laat de kinderen voor de les samen een
kamer gevuld met mensen op de muurschildering maken. Leg aan hen uit degene die in de bovenzaal
samengekomen waren. Laat de kinderen dan tongen als van vuur boven iedere persoon op de muurschildering
kleuren. Dit kan later of voor de les gebruikt worden, om uit te leggen welke wonderen er in de bovenzaal op
de Pinksterdag plaatsvonden. De uitstorting van de Geest leek op tongen van vuur die op elke persoon rustte
en klonk als een geweldige wind vanuit de hemel.
Verwarde talen
Geef elk kind een kaart met het woord ‘hallo’ in een andere taal er op geschreven. Leer ieder kind hoe je dit
woord uitspreekt en laat ze daarna de kaart in hun zak of Bijbel steken. Heb doorheen het lokaal nog kaarten
verstrooid met een andere taal (i.e. 5 kaarten voor elke taal). Laat de kinderen opstaan en hun woord voor
‘hallo’ roepen, steeds maar opnieuw. Dit is het enige woord wat ze mogen zeggen tijdens het spel. Het doel van
het spel is dat ze alle kinderen vinden die dezelfde taalkaart hebben en dat ze dan een groep vormen. Eens
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Mobiel: “Handelingen 2:42”
Geef elk kind een kopie van het blad “Handelingen 2:42.” Laat de kinderen de plaatjes kleuren en versieren.
Daarna mogen ze langs de lijnen knippen en gaten maken waar dit aangegeven wordt (doe dit met de
perforator). Doe een stuk garen door het bovenste gat, zodat het kan hangen en bevestig elk plaatje aan de
reep om een mobiel te maken.
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twee kinderen elkaar gevonden hebben, nemen ze elkaar bij de hand en gaan ze samen op zoek naar ander
kinderen met dezelfde taalkaart. Vertel de kinderen hoeveel er in elke groep zit, zodat ze weten wanneer
iedereen gevonden is. De eerste groep die al zijn leden bijeen heeft en in een cirkel zit en hun woord roept,
heeft gewonnen. Geef een prijs aan de winnende groep (bv. een cup cake met een vlag van het bepaalde land
er op). Heb een extra prijs voor groepen die ook kunnen vertellen welk land bij hun taal hoort.
Toepassing: Gebruik dit spel om te benadrukken dat het teken van de gaven van tongentaal die bij de komst
van de Heilige Geest op Pinksterdag, gegeven werd (Hand.2:4), werkelijk een gave was om een vreemde taal te
spreken, niet een van brabbeltaal of wartaal. Na het spel kun je met de kinderen spreken over hoe het was om
in het lokaal te wandelen en vreemde talen te horen. Lees Hand.2:6-13 om een vergelijking te maken hoe de
kinderen zich gevoeld konden hebben, bv. verward, verrast, etc.
Variatie: Om oudere kinderen uit te dagen, kun je in plaats van de woorden ‘hallo’ te gebruiken, kaarten
maken die nummers hebben die van 1 tot 5 tellen in een vreemde taal. Het doel van het spel blijft hetzelfde,
maar ieder kind zal een ander woord zeggen in de vreemde taal, terwijl ze een groep proberen te vormen. Heb
een extra prijs voor de groep(en) die zich in de juiste volgorde van nummers kunnen plaatsen. Gebruik
eventueel het internet als bron voor het vinden van vreemde talen om het aan te passen voor de leeftijd.
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BEROUW BOEKENLEGGER
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DE HEILIGE GEEST ARRIVEERT
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 2:1-47

MEMORIEVERS
Handelingen 2:38

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de
Heilige Geest ontvangen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Op welke dag kwam de Heilige Geest naar de gelovigen te Jeruzalem?

 Toen de Heilige Geest kwam hoorden de gelovigen een geluid uit de
hemel dat leek op een geweldige _______________ en ze zagen tongen
als van _______________ (Handelingen 2:2-3).
 Toen de gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest konden ze
spreken in andere _______________ (Handelingen 2:4).

_______________ (Handelingen 2:6).
 Wie begon er te prediken aan de mensen die waren samengekomen?
___________________________________________________________
 Nadat de mensen Petrus hadden horen getuigen van Christus waren ze
diep in het _______________ geraakt (Handelingen 2:37).
 Hoeveel mensen bekeerden zich en werden gedoopt? _______________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

HANDELINGEN LES 2 DE HEILIGE GEEST ARRIVEERT

 Iedereen in de menigte hoorden de gelovigen spreken in hun eigen
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___________________________________________________________
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KLEURPLAAT 1
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