
Les 3   PINKSTEREN 

Lezen uit de bijbel      Hand. 5:12-17 

 

    

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen 
kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich 
daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen 
gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze 
legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat 
toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen 
zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze 
brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen 
werden genezen. 

  

Verklaring:  

Apostelen = discipelen 

Tekenen = bewijzen dat Jezus koning is 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Kringgesprek     
  

Leg eens wat sleutels neer om de aandacht te trekken. 
  
Heb je zelf ergens een sleutel van? Een dagboek, je eigen kamertje, 
de huissleutel, een kluisje?  
Ben je wel eens een sleutel kwijtgeraakt? Als het goed is heeft iemand 
die een sleutel heeft autoriteit om binnen te komen. Behalve als het 

een dief is, die de sleutel heeft gestolen. 
Wie heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk? Jezus. Hij heeft alle macht en de 
duivel kan niets doen om ons uit de hemel te houden.  
  

 



48 – De discipelen bevrijd    
  

  
Het is warm, erg warm in Jeruzalem. Bijna iedereen doet een middagslaapje ergens in de schaduw. Het 
Tempelplein ligt er verlaten bij. Verlaten? Niet helemaal. 
Daar in de Zuilengang van Salomo, de koelste plek van de Tempel, is nog een aantal mensen bijeen. Zij 
doen geen middagslaapje. Het zijn de vrienden van Jezus. Petrus is er en Johannes... Ze delen brood en 
water uit aan een paar hongerige, doodarme mensen. En straks zal Matteüs een mooi verhaal vertellen 
van wat Jezus leerde en deed. Wat geweldig, dat de leerlingen van Jezus precies zo doen zoals Hij het 
hun geleerd heeft. 
 
In één van de bijgebouwen staat de Hogepriester. Hij zet zijn mooie witte tulband op. Er zit een gouden 
band omheen. 
'Heilig voor de Here.' staat daarin gegraveerd.  
Maar of deze Hogepriester nou wel zo heilig is... 
Het is dezelfde Hogepriester die Jezus heeft laten kruisigen. 
En ook Jezus' volgelingen haat hij uit het diepst van zijn hart. 
Kijk, daar wordt het gordijn opzijgeschoven. Drie wetgeleerden stappen binnen. 
'Sjalom, Annas,' zeggen ze met een buiging, 'Hebt u het al gehoord. Die gabbers van Jezus staan weer in 
de tempel. Ze blijven het volk leren dat Jezus de Messias is. We moeten er een eind aan maken.' 
'Roep de officier van de Tempelpolitie!' zegt Annas boos. 'We gaan eens even flink actie ondernemen!' 
 
Door de Gouden Poort lopen drie armoedig geklede kinderen. De oudste, een jongen van een jaar of tien, 
draagt een klein meisje op zijn rug. Zijn zusje houdt stevig de punt van zijn jas vast. 
'Loop nou door, Zena,' zegt de jongen. 
'Kijk, daar moeten we zijn, bij die pilaren. Dat heeft de waterverkoper gezegd.' 
'Ik heb zo'n honger!' klaagt Zena. 
Het meisje op de rug kreunt. Het heeft koorts. Mika, de grote jongen voelt de warmte van haar lijfje door 
zijn dunne jas heen stralen. Hij versnelt zijn pas. Zena sloft vermoeid mee. Ach, ze hebben ook al zo lang 
gelopen. De drie kinderen, afkomstig uit een dorpje in de buurt, zijn met hun zieke zusje op weg naar de 
apostelen. 
'Uit de weg! Zoon van een hond!' hoort hij plotseling tegen zich schreeuwen. Mika springt verschrikt opzij. 
O, kijk, daar komt de Hogepriester aan. Tempelpolitie omringt hem. 
Vol ontzag kijkt hij hem na. Waar zou die allerbelangrijkste man naar toe gaan? Annas gaat naar de 
Jezusmensen. Alle apostelen worden gearresteerd. Wat erg! Nu is het feest voorbij. Tranen schieten in 
Mika's ogen. Hoe moet het nou met zijn zieke zusje? 
'Here God, help ons toch, alstublieft!' bidt hij zacht. 
 
'O Here, help ons toch, alstublieft!' bidden ook de apostelen. 
Ze zitten in de vieze gevangenis. Het stinkt er naar schimmel en urine. Een kakkerlak loopt over de muur. 
Wie zal nu het werk van Jezus voortzetten? Zullen ze nu allemaal gekruisigd worden? 
Langzaam wordt het nacht. Hun fluisterende stemmen verstommen. Ze vallen in slaap op de bank, dicht 
tegen elkaar aangekropen voor de kou. 
 
Duizenden sterren stralen aan de hemel. De maan stuurt een straaltje door het raam van het huis van de 
Hogepriester. Die slaapt onrustig. Hij droomt van een rare koning die hem wil pakken. O, dat komt vast en 
zeker door de gebeurtenissen van die middag. De maan schijnt ook door de tralies van de gevangenis. 
Daar slapen de apostelen tegen elkaar aangeleund in de koude cel. Zij hebben vredige dromen. 
Een klein olielampje flakkert door de tocht van de deur. 
Er komt iemand de cel binnen. 
'Opstaan, mannen!' klinkt het helder en klaar. 
De vrienden van Jezus schrikken wakker. Opstaan?  Nu, in de nacht? Vlug graaien ze hun sandalen bij 
elkaar. De mantels worden omgegespt en dan lopen ze nog slaapdronken, achter de man aan die hen 
riep. Moeten ze verhoord worden?... Gemarteld misschien? Ze durven geen woord met elkaar te 
wisselen, bang dat de soldaat boos wordt. 
Een ding is wel vreemd. De gevangenisdeuren gaan zomaar open. Waarom gebruikt die soldaat geen 
sleutels? En waar is de wacht? 
Even later staan ze op straat. De koele nachtlucht slaat fris tegen hun gezicht. De soldaat keert zich om 
en glimlacht. Hij is beslist geen kwaaie. 
'Ga terug naar de Tempel,' zegt hij, 'Daar is nog veel werk te doen.' 
Terug naar de Tempel? Zijn ze dan vrij? 
Ze roepen door elkaar heen. 



Als ze nog wat aan de soldaat willen vragen, is hij verdwenen. 
'Een engel!' zegt Tomas verbaasd. 'Volgens mij was dat...' 
'Een engel van God, die ons bevrijdde!' roepen ze nu allemaal dooreen. Ze kunnen het haast niet 
geloven. 
  
Even later lopen ze weer op het Tempelplein. De opkomende zon kleurt de hemel prachtig rood en 
oranje. Het is net alsof de hemel mee wil doen met het feest, dat weer gaat beginnen. 
De drie kinderen, die in een donker hoekje bij de poort liggen te slapen worden wakker van het gepraat. 
Wat zijn ze blij. Daar zijn de Jezus mensen weer. God heeft hun gebed verhoord. Met zijn zieke zusje op 
de arm en Zena aan de hand, loopt Mika naar Petrus toe. En Petrus bidt voor haar in de naam van Jezus. 
Meer en meer mensen komen eraan. Ze dragen zieken mee op veldbedden en matrassen... 
 
De soldaten kijken wel op hun neus als ze merken dat alle gevangenen weg zijn. Hoe is dat nou 
mogelijk? De Hogepriester laat iedereen streng ondervragen. Hij is witheet als hij hoort dat die gabbers 
van Jezus gewoon weer op het Tempelplein staan. Ja, niets kan het feest van God tegenhouden, geen 
boze woorden, geen gevangenismuren, geen geselslagen, niets! 
Het feest gaat gewoon door tot nu toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed   
  
    Heer, help me om een 

goede vriend te zijn 
voor de anderen, ik wil 
ook voor hen bidden. Ik 
wil hen ook vertellen 
van u, die mijn beste 
vriend bent.  

  

    

  Leer me begrijpen, 
dat ze ook niet altijd 
lekker in hun vel 
zitten. Leer me hun 
moeilijkheden te 
verdragen en naar 
hun verhalen te 
luisteren.  

        

Voor mensen die in 
problemen zijn geraakt 
omdat ze in u geloven 
bidden wij u. Voor mensen 
in landen waar ze vervolgd 
worden om hun geloof. 
Geef u hen alstublieft 
uitreddingen.  

  

    De sleutel van mijn hart 
krijgt u, Heer Jezus, u 
bent altijd welkom.    

    

  
  

  

        

  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 
     
Maak drie kaartjes en laat die na elkaar voorlezen en beantwoorden.  

  

Stel je voor: Je moeder heeft je verboden om met de buurkinderen om te gaan, omdat ze zo asociaal 

zijn. Maar jij ziet onderweg naar huis een van die kinderen op straat liggen met een verzwikte enkel. 

Wat doe je? 

         1.         Breng je haar thuis, al hinkend en steunend op je schouder? 

         2.         Doe je wat je moeder zegt? 

         3.         Vraag je je iemand anders om te helpen. 

Stel je voor: Je vrienden gaan ’s nachts bij mensen inbreken. Jij bent een keertje meegegaan, zonder 

dat je ouders het wisten. Je vrienden laten je zweren dat je niets aan je ouders vertelt. Wat doe je? 

1. Je vertelt het toch?  
2. Je zwijgt en draagt het geheim met je mee, maar voelt je er niet happy mee?  

    3.    Omdat ze je bedreigen ga je nog maar een keertje mee.  

Stel je voor: Je bent met een groepje vrienden op het plein. Ze rotzooien wat bij de klimrekken en 

gaan tenslotte op de bankjes zitten. Een begint er te vloeken. Van het een komt het ander, ze spotten 

met Jezus en de christenen. 

Wat doe jij dan? 

1. Je zegt: Hallo, Jezus is toevallig wel mijn beste vriend, hoor! Effe dimme.  
2. Je gaat naar huis. Ze bekijken het maar.  
3. Je zoekt de ergste spotter uit, noemt zijn naam en zegt: Zeg, ….  Hoe kun je nou denken dat 

God niet bestaat. Weet je dat zelfs jouw naam in de bijbel staat?  (Hij gelooft het niet. Jij zegt:) 
echt waar. Psalm 14:1 (NBG-vertaling) De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God.   

    4.   Je lacht wat oenig en zwijgt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Tekst    
  

 

  

  

Kun je deze tekst vlot opzeggen? 

Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  
Roep … te hulp in …… van ….,  

.. zal je ……, en je …. mij …..  

  

Psalm 50:15 

  

  

ik  mij   zult nood      

 eren  redden tijden       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Roep mij te hulp in tijden van nood,  

ik zal je redden, en je zult mij eren.  

  

Psalm 50:15 

  



  Activiteit   

  

*Spel: Een kind gaat op de gang. 

De anderen verbergen een voorwerp en degene die op de gang staat moet het zoeken. De groep 

roept koud, warm of heet, naarmate hij dichterbij het voorwerp komt. 

  

*Raad eens wat mijn geheim is: (Hints) 

Maak een aantal kaartjes met de volgende zinnen erop. Ze moeten met gebaren vertellen wat er op 
staat. 
  

1. 1.       Mijn broer heeft verkering  met een blonde vrouw. 

2. 2.       De poes van de buren is weggelopen. 

3. 3.       Er is een nieuwe jongen in onze klas gekomen 

4. 4.       Mijn zakgeld is op.  

  

Of : armbandje/ boekenleggertje vlechten van dunne 

lintjes met vijf kleuren. Rood voor het bloed van Jezus, 

wit voor de vergeving van zonden, groen voor groeien in 

het geloof, geel voor de hemel, zwart voor de zonde.  Hiermee kunnen ze het evangelie aan anderen 

vertellen. Je kunt het ook doen met kralen, geregen aan een veter, in dezelfde kleuren voor om je nek.  

  

Of: een woordenloos boekje maken. 

Neem kartonnetjes in de grote van 7 x 10 cm. In de kleuren goud (geel), zwart, wit, rood, groen. 

Dubbel vouwen tot een boekje. Aan de buitenkant is het boekje groen. Tegen de voorkant plak je de 

helft van de zwarte bladzijde, daar plak je weer de helft van de rode bladzijde tegenaan, daar plak je 

weer de helft van de witte bladzijde tegenaan en daar weer de helft van de gouden bladzijde, tenslotte 

plak je de andere helft van deze bladzijde tegen de groene achterkant aan. Eerst even uitproberen. 

Wat heb je aan dit boekje? Het is een boekje zonder woorden, toch kun je het lezen en nog al liefst in 

alle talen. 

Zwart =  alle mensen hebben zonde gedaan en dat scheidt ons van God 

Rood =  God had ons zo lief, dat hij Jezus stuurde om voor ons te sterven en weer op te staan. Zo 

maakte hij een weg. 

Wit     =  als je het vraagt wast Jezus je zonden af. 

Goud =  de hemel, daar kom je dan in. Er is geen dood en lijden meer. 

Groen= groeien. Lees je bijbel en bidt elke dag, opdat je groeien mag.  

Met dit boekje kun je de blijde boodschap aan iedereen vertellen.  

  

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wat deden de hogepriester en zijn 

medestanders?  

1  Ga naar de tempel en spreek tot het volk over 

alles wat het nieuwe leven aangaat. 

2 Wie opende de deuren van de gevangenis?  2  getuigen 

3  Wat gaf de engel hen als opdracht?  3 Ze zetten de apostelen gevangen  

4 Toen de hogepriester hen later toch 

verhoorde, wat antwoordde Petrus hem?  

4  Doden. 

5  Hoe heet het als je over God spreekt? 5 geselen  

6 De leden van het Sanhedrin werden 

woedend. Wat wilden ze met de apostelen 

doen?   

6 Gamaliël  

7  Welke man nam het voor hen op? 7  Ze verheugden zich dat ze waardig waren die 

vernedering te ondergaan omwille van de 

naam van Jezus. 

8  Ze luisterden naar Gamaliël, maar lieten wel 

de apostelen… 

8  Een engel 

9 Waren de apostelen erg verdrietig daardoor?  9  Dagelijks  

10  Hoe vaak gaven ze bijbelles in de week?  10  Men moet God meer gehoorzamen dan 

mensen 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Oplossing: 1-3   2-8    3- 1   4-10    5-2    6- 4    7-6     8-5     9-7    10-9 


