
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 6: Ieder in zijn eigen taal 

 

Beginzin 

Het is Pinksteren, het feest van de eerstelingen. Op dit feest zal de eerste opbrengst van de tarweoogst aan 

de Heere worden aangeboden. De discipelen zijn met vele anderen bij elkaar gekomen. Tien dagen geleden 

is de Heere Jezus ten hemel gevaren. Toen Hij opvoer naar de hemel, heeft Hij hen een Trooster beloofd, 

de Heilige Geest. En dáár bidden de discipelen om, om Díe Heilige Geest. Ze kunnen niet zonder Hem.  

 

De Heilige Geest komt. 

• Opeens vult een geluid als van een machtige windvlaag het huis.  

• Op de hoofden van de discipelen zijn vlammen van vuur te zien.  

• Deze tekenen wijzen erop: de Heilige Geest is gekomen. Hij stort Zich over hen uit. Hij neemt hun 

harten in. Hij brengt in hun harten diep ontzag voor Gods heiligheid. 

• Ken je dat diepe ontzag? Die eerbied voor God? 

• De discipelen spreken in allerlei talen over de grote werken Gods: door de dood van Gods Zoon 

kunnen de zonden van de mensen vergeven worden. 

• De feestgangers buiten horen de vreemde talen en stromen samen. 

• De menigte bestaat uit Joden uit wel vijftien volken.  

• Tot hun verbazing horen ze de discipelen in hun moedertaal spreken. 

• Ze horen hen zeggen, dat zij door Jezus Christus verlost kunnen worden van hun zonden. 

• Ze begrijpen er niets meer van: “Wat wil toch dit zijn? Wat bedoelen deze mannen toch?” 

• Anderen spotten: “Ze zijn dronken.”  

 

Petrus spreekt. 

• Zonder angst of schaamte neemt Petrus het woord 

• De discipelen zijn niet dronken; nu gebeurt wat God eeuwen geleden heeft beloofd aan Zijn profeet 

Joël. 

• God komt terug om te oordelen en om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op te richten. 

• Er is behoud voor iedereen die de Naam van de Heere zal aanroepen. 

• Die opdracht is ook voor jou bedoeld! Ook jouw ziel kan behouden worden als je tot de Heere bidt! 

• Petrus beschrijft het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. 

• Petrus gebruikt heel veel Bijbelteksten om de Joden er van te overtuigen dat Jezus de beloofde 

Messias is. Zo gebruikt de Heere nog steeds Zijn eigen Woord om jou en mij te overtuigen van Zijn 

genade. 

• De Heere Jezus, ‘Die u gekruisigd hebt’ zond de Heilige Geest. 

• De woorden van Petrus brengen een schok van schrik teweeg. 

• De toehoorders zijn verslagen: “Wat moeten wij doen?”. 

• Daarmee vragen ze eigenlijk: “Is er vergeving mogelijk voor onze zonden?” En het antwoord dat 

Petrus geeft, gold voor toen én voor nu. Het antwoord is ook voor ons belangrijk! 

• Petrus zegt: “Bekeert u.”  

• Petrus gaat verder: “Een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus. En u zult de 

Heilige Geest ontvangen.”  

• Petrus zegt eigenlijk: “Geef je zonden eerlijk toe, geef maar eerlijk toe dat je uit jezelf nooit naar 

God zult vragen en vraag God jou te redden om Jezus’ wil.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Heel veel mensen geloven het Evangelie en worden gedoopt.  

 

Slotzin 

Het zijn er maar liefst drieduizend op die ene dag. Zo groot is de kracht van de Heilige Geest! Die grote 

groep mensen is een voorteken van de schare die niemand tellen kan, zoals in het Bijbelboek Openbaring 

staat. En er is nog steeds plaats! Ook voor jou. 

 


