
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Na zijn verrijzenis stort Jezus, zoals hij heeft 

belooft, de Heilige Geest uit over de apostelen. 

Dankzij Hem, spreken de apostelen met iedereen 

over Jezus. 

De eerste christenen deden wat. 

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen” 

(Hand. 1, 8) 

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.  

De Heilige Geest geeft kracht 

De mensen luisteren naar de apostelen en leren 

naar hun voorbeeld te leven. 

Cristine uit Madagascar vertelt: 

“In onze wijk woont een oudere vrouw. De kinderen 

plagen haar omdat ze een beetje raar doet. Hierdoor 

zegt ze niemand gedag. 

Op een dag zag ik haar met een bos hout op haar 

hoofd. Ik heb haar voorgesteld om haar te helpen 

en na een aarzeling gaat ze akkoord. 

Ik kreeg de kracht om met haar mee te gaan tot 

aan haar huis. Bij haar huis aangekomen zegt ze 

tegen mij: “Moge God je zegenen”. Ik was heel 

blij”. 
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