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Hoofdstuk   112   

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik vertelde jullie al eerder dat vroeger op ons dorp Kollumerpomp bijna alle 

mensen lid waren van de Gereformeerde kerk. 

De kerkenraad, die bestond uit de dominee en een aantal ouderlingen en 

diakenen was ‘de baas’ in onze kerk.  

Ik was een jaar of tien (1954) en ik herinner mij vanuit die tijd dat een jonge 

man, belijdend lid van onze kerk, zich ‘bezondigde’ aan het drinken van te veel 

alcohol. Ja, niet één keer, maar elke dag dronk hij te veel en dat niet alleen, hij 

kwam ook nooit meer in de kerk. 

Van de kerkenraad kreeg hij meerdere keren een officiële waarschuwing. 

Daarna werd hem verboden om deel te nemen aan het avondmaal. Vond hij niet 

erg, want hij kwam toch al nooit meer in de kerk. En tot slot nam de kerkenraad 

het besluit dat deze jonge man werd ‘afgesneden’.  Dat betekende dat hij geen 

lid meer was van onze kerk. Hij werd geroyeerd. 

 

Aan dit gebeuren moest ik denken, toen ik in onderstaand verhaal de volgende 

zin vertaalde: ‘Ook de tucht van de apostelen accepteerden ze.’ 

Het woordje tucht komt van het werkwoord tuchtigen, dat straffen betekent. 

Maar met tuchtigen bedoelde men hier: ‘deze jonge man die te veel alcohol 

dronk, willen we weer de goede kant optrekken, zodat hij weer volwaardig lid 

van onze kerkgemeenschap kan worden.’ 

 

 

Hoofdstuk   112  -   Petrus en de gemeenten  -   Handelingen   9  :  31  -  43 

 

Na de bekering van Saulus stopte de wrede vervolging van de Grieks sprekende 

Joden. Het leek wel of alleen Saulus hen vervolgd en in de gevangenis geworpen 

had en dat zijn collega’s, de andere Farizeeërs, er de moed niet voor hadden om 

in de voetsporen van hun collega Saulus verder te gaan. 

Niet alleen in Jeruzalem, maar overal in Judea, Galilea en Samaria kon men 

weer rustig samenkomen en het evangelie van Jezus verkondigen. Het Sanhedrin 

legde hen geen strobreed in de weg. 

Er kwamen steeds meer nieuwe leden bij de gemeente, al ging dit niet meer in 

zulke grote aantallen als eerst. Niet dat alleen het aantal leden groeide, nee ook 

hun geloof in Jezus werd sterker. Zij dienden de Here Jezus zoals de apostelen 

hen dat leerden. 

Alle gemeenten of die nu alleen bestonden uit Hebreeërs of ook uit Grieks 

sprekende Joden, ze stonden allemaal onder toezicht van de twaalf apostelen. 

Iedereen accepteerde hun leiding. Ook de tucht van de apostelen accepteerden 

ze.  
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Ja, wanneer de apostelen een rondreis maakten langs alle gemeenten, werd alles 

besproken, zowel de goede als de slechte zaken. En zo nodig werden er 

maatregelingen getroffen. 

 

Op één van die rondreizen kwam de apostel Petrus in Lydda, een dorpje langs de 

weg naar de havenstad Joppe, zo’n vijftien kilometer vanaf de kust. 

Petrus werd in de gemeente met blijdschap ontvangen. Hij ontmoette daar een 

man, Enéas heette hij, die al acht jaar op een bed lag omdat hij niet kon lopen. 

Hij kon niet staan en moest als een kind geholpen worden. Petrus kreeg veel 

medelijden met hem. Ook al voelde deze verlamde man zich rijk in Christus, 

daarom was het nog wel zwaar voor hem om zijn kruis te dragen. 

Petrus voelde dat de Heilige Geest over hem kwam en dat hij kracht kreeg om 

deze arme man te helpen. Terwijl Petrus deze verlamde man strak aankeek, zei 

hij: ‘Enéas, Jezus Christus maakt je beter. Ga staan en maak je bed op.’ 

Direct kwam de verlamde overeind en deed wat de apostel tegen hem gezegd 

had. Niet alleen in dit dorp, maar in de hele kuststrook werd dit wonder bekend 

en veel mensen bekeerden zich en werden gedoopt. 

 

Petrus was niet van plan om lang in Lydda te blijven, maar hij vertrok toch nog 

eerder dan hij gedacht had. Er kwamen een paar mannen uit Joppe bij hem met 

de dringende vraag of hij direct met hen mee wilde komen. De gemeente in 

Joppe had hen gestuurd en zat nu grote spanning op zijn komst te wachten. Heel  

in het kort vertelden ze wat er aan de hand was. In hun stad Joppe woonde een 

heel rijke vrouw die ook bij de gemeente hoorde en die erg veel goeds deed. Zij 

maakte veel kleren voor de arme weduwen en hielp alle mensen zo veel ze maar 

kon. Maar nu was ze ziek geworden en overleden. Ze was nog niet eens oud en 

ze kon niet gemist worden…. Natuurlijk hadden ze haar al gewassen en klaar 

gemaakt voor de begrafenis. Maar voordat ze haar naar haar graf brachten, 

wilden ze eerst op Petrus wachten. Ze lag in een bovenkamer, het koelste vertrek 

in huis, maar de begrafenis kon geen dag uitgesteld worden.  

Als Petrus nu direct mee wilde gaan? Het was maar zo’n drie uur lopen. Dat kon 

geen bezwaar zijn…. 

 

Petrus begreep wel wat ze daar in Joppe graag wilden. Ze hoopten dat hij 

Tabitha  -  zo heette de vrouw  -  het leven weer terug zou geven, maar daar 

durfden ze niet om te vragen. En Petrus? Hij zou het ook niet kunnen beloven. 

Als God wilde dat hij daar een wonder zou doen, dan zou dat gebeuren. Maar 

dat kon en mocht Petrus zelf niet beslissen. Hij ging wel met de mannen mee. 

Dat was nooit verkeerd en hij was toch al van plan om naar Joppe te gaan. 

 

De beide mannen waren erg blij dat Petrus met hen meeging. Een goed teken? 

Vol goede moed liepen ze terug naar Joppe. Zodra ze er waren brachten ze 

Petrus direct naar de bovenkamer waar de overleden vrouw lag. Er waren veel 
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mensen in de kamer. Meerdere weduwvrouwen zaten om het bed en huilden. Ze 

lieten Petrus alle kleren zien die Tabitha voor hen gemaakt had. Huilend 

kwamen ze om Petrus heen staan en vertelden hem hoe goed zij was geweest. 

En nu lag ze hier, op haar doodsbed en alles was voorbij…. 

Nog wist Petrus niet wat Gods wil was. Mocht hij haar het leven teruggeven of 

niet? Hij moest bidden, maar dat kon niet met al die weduwen hier in de kamer. 

Hij wenkte en ze gingen allemaal meteen de kamer uit. Door hun tranen heen, 

glimlachten ze. Petrus had al zoveel wonderen gedaan… Ze geloofden dat het 

met Tabitha nu ook wel goed zou komen.  

 

Toen Petrus alleen met de overledene was, knielde hij voor de bed neer en 

begon te bidden. Er was geen stem, geen verschijning, maar toen Petrus ging 

staan wist hij wat hij moest doen.  

Hij boog zich over het bed heen en zei: ‘Tabitha, sta op!’ 

Direct deed zij haar ogen open en kwam overeind zitten. Petrus gaf haar een 

hand en hielp haar van het bed afkomen. Toen riep hij de discipelen en de 

weduwvrouwen en vertelde hun wat er gebeurd was. 

Zo groot als eerst hun verdriet was geweest, zo groot was nu hun blijdschap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Tabitha, sta op!’ 
 

Natuurlijk werd dit wonder bekend in de hele stad. De meeste mensen kenden 

Tabitha wel en hadden gehoord dat zij was overleden. Veel mensen in de stad 

Joppe gingen nu ook in Jezus geloven en lieten zich dopen.  
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Voor Petrus was er veel werk te doen en daarom bleef hij hier langdurig om de 

mensen van Jezus te vertellen. Hij ging bij een meneer in huis wonen, (langdurig 

logeren) die ook Simon heette en die van beroep leerlooier was. Dat was nu juist 

niet zo’n goed kosthuis voor een apostel. Een leerlooier was immers alle dagen 

bezig met de huiden van dode beesten waar hij leer van maakte. Door zijn werk 

was hij bijna altijd onrein. Een Farizeeër zou voor geen geld bij zo’n man in huis 

willen wonen. 

Petrus was geen Farizeeër en hij was ook lang genoeg bij Jezus in de leer 

geweest om zich hierover druk te maken. Maar…., voor alle zekerheid at Simon 

Petrus toch maar liever niet met de leerlooier Simon aan één tafel! 

 

Het was in dit huis van Simon de leerlooier dat God Petrus riep om naar een 

heiden te gaan en om te eten aan één tafel met onbesnedenen. 

En dat was voor een echte Hebreeër altijd nog veel erger dan aan dezelfde tafel 

te zitten eten met een Jood die door zijn werk onrein was geworden…. 

 

 
 


