
Les 29: Hemelvaart en Pinksteren.
“Johannes, wat zei Jezus nou eigelijk precies?” Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel. Ze 
hebben iets geweldigs meegemaakt. Ze zijn er helemaal vol van. En daarom willen ze met God 
praten, ze willen bidden, God eer brengen om het geweldige wat ze de laatste tijd gezien en 
meegemaakt hebben. Ze zien steeds meer dat het zo moest gaan, dat het Gods plan was. Johannes 
weet meteen wat Petrus bedoelt. In gedachten staat hij weer op de Olijfberg. Om hem heen de 
andere discipelen en Jezus. Jezus had hen meegenomen naar de berg. Het lijkt of Johannes weer 
de stem van Jezus hoort: “Jullie moeten in Jeruzalem blijven tot je krijgt wat de Vader beloofd 
heeft. Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 
Johannes de Doper doopte met water, maar over enkele 
dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt 
worden. Door de Heilige Geest zullen jullie de kracht krijgen 
de mensen over Mij te kunnen vertellen.” En meteen daarna 
gebeurde er iets wonderlijks. Johannes beleeft het 
weer. Hij houdt zijn adem weer in. Jezus’ voeten kwamen 
los van de grond en hij steeg hoger en hoger de 
lucht in. “Hé, ik vroeg je wat” Petrus stoot hem 
aan. Johannes schudt zijn hoofd. Het beeld wat hij net weer 
voor zich zag gaat weg. Hij is weer terug in het gewoel 
van de straat. Petrus die hem afwachtend aankijkt. “Sorry, 
ik was weer even op de berg. Ik zag het weer 
gebeuren. Jezus, die naar de hemel ging. De wolk die ervoor kwam, zodat we Hem niet meer konden 
zien en daarna die twee mannen die zeiden dat Jezus nu weer bij Zijn Vader is, als Koning. Maar om 
terug te komen op je vraag, Jezus zei dat we in Jeruzalem moesten wachten tot de Geest zal 
komen.” “Hoe zal dat zijn? Heb jij een idee?” “Nee, Petrus, we moeten gewoon afwachten.”

Een paar dagen later zitten de leerlingen weer in de zaal, waar ze het avondmaal met Jezus gevierd 
hebben, bij elkaar. Het is nog vroeg in de morgen. Petrus kijkt uit het raam. Het lijkt of er een 
storm opsteekt, maar hij ziet de blaadjes aan de bomen nauwelijks bewegen. Er waait ook geen 
stof op, van de weg. Maar het geluid is er wel. Hij kijkt de kamer weer in. Boven Johannes’ hoofd 
ziet hij iets, wat op een vlam lijkt. Als hij verder 
kijkt ziet hij het ook boven de hoofden van de 
andere leerlingen. Opeens voelt Petrus zich zo blij, 
er groeit iets in zijn binnenste, het wil eruit. 
Hij wil praten over Jezus, over hoeveel hij van
Hem houdt. Als Petrus naar de andere leerlingen kijkt, 
ziet hij schitterende ogen, blijde gezichten en opeens 
weet hij het: Dit is wat Jezus gezegd heeft. ‘De Heilige 
Geest zal komen en zal zorgen dat jullie de kracht krijgen
om over Mij te vertellen’.
De discipelen gaan naar buiten en ze vertellen aan alle 
mensen die daar zijn (en dat zijn er veel, want het is feest)
over Jezus, wat ze gezien en meegemaakt hebben. 
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En uit welk land de mensen komen, iedereen kan het in zijn eigen taal horen.
Petrus hoort de verwondering in de stemmen van de mensen: “Dit zijn toch mannen uit 
Galilea? Hoe kan het dat wij ze in onze eigen taal horen praten?”
“He, ik kom uit Egypte en hij vertelt me wat Jezus gedaan heeft in mijn eigen taal?” en een 
ander ”Ik kom uit Azië” en nog een ander: “Mijn moedertaal is Italiaans”.
De mensen raken in de war. “Wat betekent dit?” “Ha, ha”, lachen sommige mensen, “ze 
hebben teveel wijn gedronken”.
Dan staat Petrus op en begint de mensen toe te spreken. “Wij zijn niet dronken, want het is 
nog vroeg in de morgen. Dat dit zou gebeuren is al lang geleden voorspeld. Petrus legt de 
mensen precies uit wat er is gebeurd met Jezus en waarom.
Veel mensen vinden het verschrikkelijk en willen dat het weer goed wordt tussen God en 
hen. “Jullie moeten je laten dopen in de naam van Jezus, dan worden jullie zonden 
vergeven”. 3000 mensen komen bij de discipelen om gedoopt te worden. Daarna leven ze als 
een grote familie met elkaar. Ze delen alle bezittingen met elkaar en leven in vrede. De 
mensen daaromheen zien het en willen er ook bij horen. Zo groeit de groep elke dag!
De eerste gemeente.

1 = geel
2= oranje
3= rood

De discipelen 
moeten wachten 
voor ze het goede 
nieuws verder 
gaan vertellen.
Waarop moeten 
ze wachten? 
Kleur de vlammen 
en ontdek het.



Ik ben deze les begonnen met een woordspin over geest. De meeste woorden die er bij 
gezet worden, worden als negatief beleefd. Sommige vinden het spannend (en daarom leuk).



Daartegenover staat wat de Heilige Geest met mensen doet. Hij wil dat mensen veilig en 
geborgen zijn en een fijn leven hebben. Het onderstaande kwartetspel geeft een aantal 
dingen aan. Sommige woorden verdienen uitleg, maar zelfs bij zachtmoedigheid konden de 
kinderen vertellen wat het was. (kwartetspel uit ‘vertel het maar’)








