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UIT DE BIJBEL 
PINKSTEREN - HANDELINGEN 2, 1-13 

B I J E E N K O M S T  8  
W E R K B L A D  V O O R  D E  O U D E R S  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Mensen vol vuur 

[1] Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats 
bijeen. [2] Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige 
wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. [3] Er verschenen hun 
vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neer-
zetten. [4] Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in 
vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. 

[5] Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder 
de hemel. [6] Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in 
verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. [7] Ze 
stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken! [8] Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de 
taal van zijn geboortestreek hoort? [9] Parten en Meden en Elamieten, en 
bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, [10] Frygië 
en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige 
Romeinen, [11] Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’ [12] Ze stonden allen 
versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: ‘Wat heeft dit te 
betekenen?’ [13] Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zitten vol wijn.’ 
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De Geest zet de leerlingen ertoe aan om over Gods grote daden te vertellen.  

• Over welk van die daden of over welk Bijbelverhaal zou jij met 
overtuiging of enthousiasme (kunnen) vertellen?  

• Is dat je favoriete (Jezus)verhaal? 

• Welk verhaal maakte ooit indruk op je of herinner je je nog goed? 

Verwerking 
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Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Mensen vol vuur 

• Wat deed deugd? 

• Wat heeft je getroffen? 

• Wat was moeilijk?  

• Heb je het gevoel samen met uw kinderen op weg te zijn gegaan, tijdens 
of ook buiten de catechesebijeenkomsten?  

Terugblik op een jaar catechese 


