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Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.
Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Tradition says that the apostles received the Holy
Spirit on Pentecost in an upper room, but is that
really what the Bible says? Or does it indicate a
different location?

De traditie zegt dat de apostelen de Heilige Geest op
Pinksteren in een bovenzaal ontvingen, maar is dat
werkelijk wat de Bijbel zegt? Of duidt hij een andere
locatie aan?

Pentecost Didn't Happen
in an Upper Room

Pinksteren vond niet
in een Bovenzaal plaats

The Bible says, “When the day of Pentecost had
come, they were all together in one place” (Acts
2:1). Where was that one place? Tradition places
the receiving of the Spirit on Pentecost in the
upper room of Acts 1. The disciples met in the
upper room after the ascension, but ten days
elapsed between the ascension and the events
described in Acts 2. The story does not indicate
that they were still in that upper room in Acts 2.
More likely, the believers assembled in one of the
courts of the Temple.

De Bijbel zegt: "Toen de dag van Pinksteren gekomen
was, waren ze allemaal samen op één plek" (Hand 2:1).
Waar was die ene plek? De traditie plaatst het
ontvangen van de Heilige Geest op Pinksteren in de
bovenzaal van Hand 1. De discipelen ontmoetten elkaar
na de hemelvaart in de bovenzaal, maar tussen de
hemelvaart en de in Hand 2 beschreven gebeurtenissen
verstreken tien dagen. Het verhaal geeft niet aan dat zij
nog steeds in die bovenzaal waren in Hand 2.
Waarschijnlijker is dat de gelovigen in één van de voorhoven van de Tempel samenkwamen.

Deuteronomy 16:16 enjoins all men of Israel to
present themselves before the LORD (at the
Temple) on the day of Shavuot. Since the disciples
were in Jerusalem, they could not fail to go up to
the Temple. The disciples met every day in the
Temple where they worshipped God continuously
(Luke 24:52-53). If they did so on ordinary days,
how much more so would they have been in the
Temple on a holy day. Even though Luke does not
explicitly state that the events of Acts 2 took place
in the Temple courts, the story infers that
location.

Deuteronomium 16:16 beveelt alle mannen van Israël
om zich op de dag van Shavuot voor de Here (in de
Tempel) te presenteren. Omdat de discipelen in
Jeruzalem waren, konden zij niet nalaten om naar de
Tempel te gaan. De discipelen ontmoetten elkaar elke
dag in de Tempel, waar ze God voortdurend aanbeden
(Lucas 24:52-53). Als ze dit op gewone dagen deden,
hoeveel te meer zouden zij op een heilige dag in de
Tempel geweest zijn. Hoewel Lucas niet expliciet stelt
dat de gebeurtenissen van Hand 2 in de Tempel voorhoven plaats vonden, valt die locatie uit het verhaal af
te leiden.

The outpouring at Shavu’ot occurred at the time
of morning sacrifice and prayer. According to Acts
3, Simon Peter and John kept the times of prayer
in the Temple courts.

De uitstorting op Shavu'ot vond plaats ten tijde van
het ochtendoffer en gebed. Volgens Hand 3 hielden
Simon Petrus en Johannes zich aan de tijden van
gebed in de Tempelhoven.

The Master instructed His disciples to remain in
Jerusalem until they received the Holy Spirit. Men
and women anticipating divine revelation would
logically congregate in the house of God. Simon
Peter preached to a vast multitude of Jews from
all over the world. Only in the Temple courts
would such a diverse throng assemble on the day
of Shavuot. Three thousand people immersed

De Meester droeg Zijn discipelen op in Jeruzalem te
blijven totdat zij de Heilige Geest ontvingen. Mannen
en vrouwen die uitkeken naar goddelijke openbaring
zouden logisch in het huis van God samenkomen.
Simon Petrus predikte tot een grote menigte van
Joden uit de hele wereld. Alleen in de Tempelhoven
kon zo'n diverse menigte samenkomen op de dag van
Shavuot. Drieduizend mensen dompelden zichzelf
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themselves in response to his message. The
Temple had pools to accommodate mass
immersions. The Greek word oikos (οικος), which
most English Bibles translate as “house” in Acts
2:2, is ambiguous and can refer to any building or
structure.
ure. Rabbinic literature refers to the Temple
as “The House (HaBayit, )הבית.”

onder als reactie op zijn boodschap. De Tempel had
bassins voor massale onderrdompelingen. Het Griekse
woord oikos (οικος) in Handelingen 22:2, dat de
meeste Bijbels als 'huis' vertalen
vertalen, is dubbelzinnig en
kan verwijzen
en naar een gebouw of constructie. De
rabbijnse
se literatuur verwijst naar de Tempel als "Het
Huis (HaBayit, )הבית."

All this evidence points to the same conclusion:
The pouring out of the Spirit reported in Acts 2
took place in the courts of the Temple in
Jerusalem—not
not in the upper room mentioned
menti
in
Acts 1.

Al deze sporen wijzen naar dezelfde conclusie: De
uitstorting van de Geest verrmeld in Handelingen 2
vond plaats in de voorhoveen van de Tempel in
Jeruzalem, niet in de boven
enzaal in Handelingen 1
genoemd.
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