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De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: 

Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 

Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, 

die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf 

wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou 

geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water.

En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat 

de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij 

bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij 

gezonden had om te dopen met water, die had tot mij 

gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem 

blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik 

heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.
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En terwijl Hij met hen aanzat, 

gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 

maar te blijven wachten op de 

belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) 

van Mij gehoord hebt. Want Johannes 

doopte met water, maar gij zult met de 

heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

En terwijl Hij met hen aanzat, 

gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, 

maar te blijven wachten op de 

belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) 

van Mij gehoord hebt. Want Johannes 

doopte met water, maar gij zult met de 

heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.
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En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid 

als van een geweldige windvlaag en vulde het 

gehele huis, waar zij gezeten waren; en er 

vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, 

die zich verdeelden, en het zette zich op ieder 

van hen; en zij werden allen vervuld met de 

heilige Geest en begonnen met andere tongen 

te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid 

als van een geweldige windvlaag en vulde het 

gehele huis, waar zij gezeten waren; en er 

vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, 

die zich verdeelden, en het zette zich op ieder 

van hen; en zij werden allen vervuld met de 

heilige Geest en begonnen met andere tongen 

te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
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Dopen staat aan het beginDopen staat aan het begin

Doop in ChristusDoop in Christus

Doop in waterDoop in water

Doop in de GeestDoop in de Geest

De DoperDe Doper

De Heilige GeestDe Heilige Geest

De gemeenteDe gemeente

De Here JezusDe Here Jezus

Rom.6:2Rom.6:2

Hand.8:36Hand.8:36

Joh.1:33Joh.1:33

Vervulling met Gods GeestVervulling met Gods Geest
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