
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Jezus is het laatste avondmaal aan het eten 

met zijn leerlingen. 

Hij zegt hun dat hij ze binnenkort zal verlaten om in de 

hemel bij de Vader terug te keren, maar de leerlingen 

zijn bedroefd en willen niet dat hij weggaat. 
Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

Ervaring van Elia uit Italië: 

Een klasgenoot van Elia lacht Filippo uit omdat hij 

niet slim is en altijd als de laatste zijn schoolwerk 

af heeft. 

“Streef naar vrede en jaag die na” (Ps. 34,15) 

Elia voelt dat hij iets moet doen, dus gaat hij naar 

zijn klasgenoot en zegt hem: “Als je Filippo 

uitlacht, is het alsof je Jezus uitlacht die in hem 

en ook in mij is”. 

Hij begrijpt het en houdt op. Nu zijn ze drie 

onafscheidelijke vrienden. 

De ware vrede komt van Jezus 

Dan zegt Jezus om hen te helpen: “Vrede laat 

ik u, mijn vrede geef ik u” (Joh. 14,27). 
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