
 
 

 

BEGINZIN 

Wat? Oh, nee! Hebben wij dát gedaan? 

Vol ontzetting kijken de mensen elkaar aan. Radeloos staren ze naar de discipelen. Vreselijk! Het is 

onze schuld dat Jezus is gekruisigd. Oh, Jezus van Nazareth was tóch de Messias! Wat moeten we 

doen? 

 

VERTELSCHETS  

Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom zijn deze mensen zo radeloos? 

Weet je, het is vandaag Pinksterfeest in Jeruzalem. Duizenden mensen zijn op de been. Maar dit 

Pinksterfeest verloopt zo anders! Het begint ’s morgens al vroeg. De mensen horen een geluid alsof het 

vreselijk stormt, maar er is helemaal geen storm. Ze gaan naar buiten om te kijken waar het vandaan 

komt en dan zien ze iets vreemds. Op de hoofden van de discipelen en volgelingen van Jezus zijn 

verdeelde tongen als van vuur. Het is geen echt vuur, maar het lijkt erop. En ze spreken allemaal in 

vreemde talen. Daardoor kunnen ook alle vreemdelingen, die in Jeruzalem zijn, horen wat ze zeggen. 

Sommige mensen gaan spotten: ‘Ze hebben vast te veel wijn gedronken!’ 

Maar dan staat Petrus op en spreekt de mensen toe. 

 

De preek van Petrus 

Ongelofelijk! Petrus, die bang was voor een dienstmeisje en daardoor zijn Meester verloochende, die 

staat nu onbevreesd voor een grote menigte en spreekt ze toe: ‘Mensen, wij zijn niet dronken, want het 

is nog maar negen uur in de morgen. Wat hier gebeurt is de vervulling van de profetie van Joël. In het 

laatste der dagen zal God Zijn Geest uitstorten op alle vlees. En het zal zijn dat een ieder die de Naam 

van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’ 

En dan beschrijft Petrus het lijden, sterven én de opstanding van de Heere Jezus. Hij bewijst met veel 

bijbelteksten uit het Oude Testamentdat de Heere Jezus de beloofde Messias is. Alles wat met Hem 

gebeurde, is voorzegd. ‘Wij zijn getuigen van Zijn opstanding uit de dood en wij hebben gezien hoe Hij 

naar de hemel is gevaren. Hij is de Messias die komen zou. Hij heeft nu de Heilige Geest uitgestort, 

zoals jullie zien en horen, namelijk deze Jezus Die jullie gekruisigd hebben.’  

 

De vraag van de mensen 

Nu begrijp je de reactie van de mensen: Wat? Oh, nee! Hebben wij dát gedaan?  

Afschuwelijk! Wij hebben onze eigen Verlosser laten kruisigen! Vol ontzetting kijken ze de discipelen 

aan. Hun geweten is aangeraakt door de preek van Petrus. Ze zien hun zonde en het klinkt als een 

noodkreet: ‘Wat moeten wij doen, broeders?’ 

Wat zal Petrus nu zeggen? ‘Net goed, nu heb je berouw, maar het is te laat. Het kan nooit meer goed 

komen?’ 

Nee, gelukkig niet. Zo’n antwoord hadden ze wel verdiend, maar Petrus mag hen de weg naar God 

terugwijzen. Én hij mag hen Gods belofte verkondigen. 

 

 

 



 
 

De belofte van God 

‘Bekeert u, en een ieder van u mag gedoopt worden in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 

zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, 

en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.’  

O, wat heerlijk! Er is een weg terug! 

 

‘Bekeert u’, zegt Petrus. Dat betekent: belijd uw schuld en zonde voor God. Denk anders over Jezus. 

Geloof in Hem als uw Messias en erken Hem als uw Koning. En laat u dopen in Zijn Naam, om u te 

verzekeren dat uw zonden zijn afgewassen door het geloof in Christus. Als u zich oprecht bekeert, 

dán zult u ook de Heilige Geest ontvangen. 

Petrus kan bijna niet stoppen met deze blijde boodschap! Voor jullie allemaal is het Evangelie bestemd. 

God beloofde het al aan Abram. Het is allereerst voor jullie Joden, maar ik mag het nu ook vertellen aan 

de heidenen: allen die daar verre zijn. Als zij zich bekeren en geloven, dan ontvangen zij ook de Heilige 

Geest. 

 

Als de mensen dít horen, komt er hoop en blijdschap in hun harten. Is er een weg terug? Wil God hen 

genadig zijn? Om Jezus wil? 

Je ziet het aan de gezichten van de mensen. De wanhoop gaat weg, hun ogen beginnen te glanzen en 

ze dringen om de discipelen heen. ‘Ja, ik geloof dat Jezus de Christus is! En ik ook! Ik ook.’  

En dan lezen we iets héél moois in de Bijbel: Alle mensen die zijn woord aannamen (dat is: die het 

geloofden), werden gedoopt; en er werden op die dag tot de gemeente toegedaan ongeveer  

drieduizend mensen. De discipelen dopen al deze mensen. 

 

SLOTZIN  

Wat een wonder! 

Één preek redt drieduizend mensen! 

Wat een wonder! 

Niet alleen Joden, maar ook heidenen. 

Ben jij ook al gered? 

 

 


