Jozef ging van Galilea, uit de stad Nazaret naar
Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn
verloofde, die zwanger was.
Terwijl ze daar verbleven brak het uur aan waarop
zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in
een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in
de herberg.

En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden,
ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar
het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien
van de ster werden zij vervuld van overgrote
vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het
Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën
neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het
geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift der wet te vervullen,
nam Simeon het kind in zijn armen en verkondigde
Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat Gij,
Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen
hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle
volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen
straalt, een glorie voor uw volk Israël.'
Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat
van Hem gezegd werd.
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Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg
naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die
andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het
eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de
zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het
graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er
lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had
bedekt, niet bij de wachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen
ging ook de andere leerling, die het eerst bij het
graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en
geloofde, want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit
de doden moest opstaan.

Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij
Jezus de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor
Israël het koninkrijk herstellen?'
Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet
toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht
heeft vastgesteld. Maar gij zult de kracht
ontvangen van de heilige Geest die over u komt,
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel
Judea en Samaria, en tot het einde der aarde.'
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van
hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen.

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen
bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof
er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij
gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun
iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen
verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest.
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