
                                                                                                                                            
Tekst 2 
 
 
Op de pinksterdag waren de apostelen allemaal bij elkaar. Opeens kwam er uit de hemel een geluid 
alsof er een hevige wind opstak. Het geluid vulde het hele huis waar ze zaten. De apostelen werden 
aangestoken door de heilige Geest. Ze raakten in vuur en vlam en begonnen te spreken, vol vuur, in 
allerlei talen. 
 
Op dat moment waren er in Jeruzalem vrome joden uit alle delen van de wereld. Ze hadden het 
vreemde geluid ook gehoord. Van alle kanten kwamen de mensen aangerend. "Wat gebeurt hier?", 
riepen ze. Ze raakten buiten zichzelf van verbazing, want iedereen hoorde hen in zijn eigen taal 
preken. Nogal logisch, zou je zeggen, want de taal van alle joden uit de landen rond de Middellandse 
Zee was in die tijd het Aramees. Maar ze bedoelden het anders. Ze riepen: "Dit is heel iets anders dan 
waar die farizeeërs en wetgeleerden het altijd over hebben. Eindelijk eens mensen die dénken zoals 
wij, die praten zoals wij, die onze taal spreken! Hoe kan dat? Terwijl wij toch uit zoveel verschillende 
landen komen. Eindelijk horen we eens iets wat ons allemaal aanspreekt: over de grote daden van 
God!"  
 
Maar er waren enkelen bij, die zeiden: "Die lui zijn gewoon dronken. En dronken mensen verstaan 
elkaar. Zo zit dat. " Toen stapte Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen. 
 
En hij begon te vertellen. "Joden," zei hij, "en alle mensen die in jeruzalem wonen, luister 
goed. Wij zijn niet dronken, want het is negen uur in de morgen, het uur van de waarheid. Hier gebeurt 
wat de profeet Joël heeft gezegd. " En Petrus begon te vertellen. Over het visioen van de profeet Joël 
en over de daden van jezus. En hij ging verder met: "Jezus was een man die door 
God was gezonden. Hij werd gekruisigd en is gestorven. Maar wat Hij gedaan heeft, kon niet in het 
dodenrijk blijven. God heeft hem opgewekt en tot Heer en Christus gemaakt. " 
 
De mensen waren onder de indruk. Ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we 
doen?" "Begin een nieuw leven, " antwoordde Petrus, "en laat je dopen, ieder van jullie, in de naam 
van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van je zonden. Dan zal je de heilige Geest als geschenk 
ontvangen. "  
 
Die dag sloten ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aan: De christelijke kerk was geboren. 
 


