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Handelingen 2 vers 17 (citaat uit Joël 2) 

Bijbelse kijktafel: 

Er is geen Bijbelse kijktafel bekend bij deze Bijbeltekst 

Pictogrammen en gebaren: 

Verticaal 

 
Ik zal 

  

 
wijs omhoog 

 

uitstorten 

  

ga met twee handen voor 
je op en neer van boven 

naar beneden 

 

van Mijn Geest 

  

laat beide handen nu stil 
voor je rusten  

(gebaar van zegenen) 

 

op alle vlees; 

[=allerlei mensen]  

 
doe alsof je verschillende 

personen aanwijst 

 

en uw zonen 

  

 
aai met één hand langs je 

hoofd tot je oor 

 
en uw dochters 

  

 
aai met één hand langs je 

hoofd tot je schouders 

 

zullen profeteren 

[=uit de Bijbel vertellen]  

maak langs je mond het 
gebaar van praten 

(vingers en duim open en 
dicht) 

 

en uw jongelingen 
  

 
span twee vuisten aan 

(krachtige jonge mensen) 

 

zullen gezichten zien 

[=visioenen ontvangen] 
 

 

 
wijs vanuit je ogen 

omhoog 

 

en uw ouden 

  

 
doe alsof je op een stok 

leunt 

 

zullen dromen dromen. 
 

 

 

leg twee handen op 
elkaar naast je hoofd 
(gebaar van slapen) 
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Horizontaal 

 

Ik zal 

 

 

uitstorten 

  

van Mijn Geest 

 

op alle vlees 

    
wijs omhoog ga met twee 

handen voor je op 
en neer van boven 

naar beneden 

laat beide handen 
nu stil voor je 

rusten  
(gebaar van 

zegenen) 

doe alsof je 
verschillende 

personen aanwijst 

 

 
en uw zonen 

 
en uw dochters 

 
zullen profeteren 

 

   
aai met één hand langs je 

hoofd tot je oor 
aai met één hand langs je 

hoofd tot je schouders 
maak langs je mond het 

gebaar van praten 
(vingers en duim open en 

dicht) 
 

 

en uw jongelingen 

  

 

zullen gezichten zien 

 
 

 
span twee vuisten aan  

(krachtige jonge mensen) 
wijs vanuit je ogen omhoog 

 
 

 

en uw ouden 

 

 

zullen dromen dromen. 

 

 

 
doe alsof je op een stok leunt leg twee handen op elkaar naast je 

hoofd (gebaar van slapen) 
 

Melodie: 

Er is geen melodie bekend bij deze Bijbeltekst 
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