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Nadat Jezus gestorven is, verstoppen zijn bange
volgelingen zich.  Als Jezus is opgestaan uit de 
dood, verschijnt Hij aan zijn discipelen.  Jezus
leeft!  Toch is Jezus van plan hen weer te
verlaten om terug te gaan naar de hemel.  Hij
heeft daar altijd al met God de Vader gewoond.



Voordat
Jezus ten 
hemel
vaart, 

belooft Hij
Zijn volgelingen

dat Hij zijn plaatsvervanger
de Heilige Geest, zal sturen

als Trooster en Helper.  De tijd is 
nabij!  Enkele dagen nadat Jezus opgevaren is, 
wordt de Heilige Geest uitgestort.



Ongeveer 120 volgelingen van Jezus zijn samen in 
een huis aan het bidden.  Opeens lijkt het alsof er
een storm opsteekt.



Ze zien iets wat op vuur lijkt.  Op ieders hoofd
verschijnen vlammen.  Zij worden allemaal vervuld
met de Heilige Geest zoals Jezus beloofd heeft!



Buiten op straat spreken de volgelingen talen die zij
niet eens geleerd hebben.  Buitenlanders die op 
bezoek zijn in Jeruzalem, horen hen in verschillende
talen spreken over de wonderlijke werken van God.  
De bezoekers zijn verbaasd.  "Wat heeft
dit toch te
betekenen?", 
vragen
zij.  Ander
zeggen: "Och, 
die mensen
hebben
teveel
zoete wijn
gedronken".



Petrus neemt het woord en zegt: "Wij zijn helemaal
niet dronken! ... Wat hier gebeurt, is al lang geleden
door de profeet Joël voorspeld ..." Petrus herinnert
de toehoorders eraan dat God 
lange tijd geleden de Heilige
Geest beloofd heeft.



Petrus vertelt de mensen dat ze zich moeten
bekeren van hun zonden en zich moeten laten dopen
in de naam van Jezus Christus.  "... Dan komt ook de 
Heilige Geest in u wonen", vertelt Petrus.  Ongeveer
3000 mensen gehoorzamen.  Zij voegen zich bij de      

discipelen die in 
Jezus geloven.  Als
de tijd verstrijkt
worden er steeds 
meer mensen
toegevoegd aan
de gemeente die 
God begon op de 
dag dat de Hei-

lige Geest is uitgestort.



De Heilige Geest geeft Gods 
mensen zijn kracht.  Op een dag
om 3 uur dat het begin van het
gebedsuur is, willen Petrus en 
Johannes de tempel binnen
gaan.  Bij de tempelpoort zit een
verlamde bedelaar.  Hij vraagt
Petrus en Johannes om geld.



"Geld heb ik niet", zegt
Petrus, "maar wat ik
heb, krijgt u van mij.  
In de naam van Jezus
Christus uit Nazareth: 
loop!"  Petrus neemt
hem bij de rechterhand
en trekt hem omhoog.  
De man staat op en 
loopt samen met hen 
de tempel binnen.  
Hij danst van blijdschap
en prijst God.



Er komen veel mensen kijken, verbaasd door het wo-
nder.  Petrus vertelt hen dat het Gods kracht.  Het
is niet zijn eigen kracht die de kreupele man heeft

genezen.     Dan herinnert Petrus deze joden
eraan dat God ervoor zorgde

dat Jezus uit de dood opstond. 
De tempelleiders worden

boos en laten Petrus en 
Johannes in de gevan-
genis gooien.  Toch
neemt het aantal gel-
ovigen toe tot zo'n

5000    mensen.



De volgende dag moeten Petrus en Johannes voor de 
joodse leiders verschijnen.  "Door welke kracht of 
namens wie heeft u dit gedaan?", vragen de leiders.  
Vervuld met de Heilige Geest antwoordt Petrus

dapper: "...door de naam en de macht van 
Jezus Christus uit Nazareth, die door 

u gekruisigd werd, maar door God 
weer levend is gemaakt."



Petrus vervolgt zijn verhaal zonder angst: "... Er is 
bij niemand anders redding

te vinden; Hij is de Enige, 
door wie de mensen
gered kunnen worden."  

De joodse leiders willen
niet dat het volk in Jezus

gaat geloven.  Ze
bedreigen Petrus en 

Johannes daarom
en verbieden
Petrus en 

Johannes om
voortaan over 

Jezus te spreken.



Niet lang geleden, was Petrus nog bang om voor
Jezus op te komen.  Maar dat was voordat de  

Heilige Geest is gekomen.  Nu
kan niemand hem 
meer bang maken.
Petrus en Johan-
nes antwoorden: 
"Wat vindt u nu?  
Is het juist dat
wij u, in plaats
van God gehoorz-

amen?  Wij kunnen
gewoon niet zwijgen

over wat wij hebben
gezien en gehoord."



Na herhaalde
dreigementen
laten de joodse
leiders Petrus en Johannes vrij.  Gods      

trouwe dienaren vertellen hun
vrienden wat ze
meegemaakt heb-
ben.  Samen danken
ze God.  Zij worden
allemaal opnieuw vol
van de Heilige Geest
en zeggen zonder angst 
wat God hun opdraagt te
vertellen.  De jonge geme-
ente groeit, meer en meer.



"Het Ontstaan van de Eerste Gemeente" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Handelingen 1-4; Johannes 15; Joël 2

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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EINDE



Dit verhaal uit de bijbel verteld ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houd zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze

de gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer
levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit
doen.  Hij zal komen en voortaan in jou leven en jij zult

voortaan met Hem leven.
Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het

volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij
gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn

leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven
ontvang en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  

Help mij te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


