
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zoals Jezus had beloofd komt na zijn verrijzenis de 
heilige Geest over de apostelen. 

“Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd” (2Tim 1,14) 

De apostelen vatten moed en vertellen iedereen wat Jezus 
heeft gedaan en gezegd. 

Iedereen het evangelie brengen 

De eerste christenen deden wat. 

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.  

Andreane leeft in Cebu, op de Filippijnen. In haar klas moet om 
de beurt een groepje kinderen de stoelen recht zetten en het 
lokaal schoonmaken, want er liggen altijd papiertjes en kruimels 
van het middageten. 

Op een middag merkte Andreane dat er maar weinig kinderen 
waren van het groepje die dit werk moest doen. Ze is naar hen 
toe gegaan en heeft met een grote glimlach gezegd: "Ik kan 
jullie helpen!” Ze heeft een bezem gepakt en is gaan vegen. 

De juf heeft het gezien en was heel blij: "Dank je, je bent 
echt edelmoedig geweest!" heeft ze tegen haar gezegd. 
Andreane zei: “Het is Jezus in mijn hart geweest die dit 
tegen mij heeft gezegd. Ik vind het ook fijn dat ik een daad 
van liefde hebben kunnen doen voor mijn klasgenoten.” 

Het leven van Jezus en zijn woorden zijn opgeschreven in het 
evangelie. De kerk heeft dit al die jaren doorgegeven tot aan 
ons. Zo kunnen ook wij de boodschap van liefde van Jezus 
leven en aan anderen laten leren kennen. 

Andreane uit de Filippijnen 
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