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Over deze brochure 

Deze brochure is een bewerking van een preek over Handelingen 9:31-

43. Deze dienst is gehouden op zondag 7 september 2008 om 19.00 uur 

in de Hoeksteen te IJsselmuiden. 

Dat dit gedeelte over de genezing van Eneas en de opwekking van 

Dorkas is gekozen, en dat vooral de opwekking van Dorkas wordt 

behandeld om het onderwerp ‘genezing op gebed’ aan de orde te stellen, 

is welbewust. Zo kunnen we zien, dat in bijbelse tijden genezing van 

zieken (of gehandicapten) en opwekking van doden blijkbaar veel 

dichter bij elkaar lagen dan in onze tijd. Dat moet ons er voor hoeden 

deze geschiedenis één op één naar onze tijd over te plaatsen. Er is veel 

meer aan de hand waarom ons dit in de bijbel wordt verteld. Bovendien 

kan het ons zo ook iets laten zien van de diepere betekenis van genezing 

op gebed, als dat in onze gemeenten plaatsvindt. 

 

Tekst Handelingen 9:31-43 (NBG) 

31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; 

zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in 

aantal toe door de bijstand van de heilige Geest. 

32 En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de 

heiligen kwam, die te Lydda woonden. 33 Daar vond hij een man, 

genaamd Eneas, een verlamde, die reeds acht jaren bedlegerig was 

geweest. 34 En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta 

op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. 35 En alle 

bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Here.  

36 En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita, hetgeen, 

vertaald, betekent Dorkas. Deze was overvloedig in goede werken en 
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aalmoezen, die zij gaf. 37 En het geschiedde in die dagen, dat zij ziek 

werd en stierf; en na haar gewassen te hebben, legde men haar in een 

bovenzaal. 38 En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, 

toen zij hoorden, dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het 

verzoek: Kom zonder dralen tot ons. 39 En Petrus stond op en ging met 

hen mede. Toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de 

bovenzaal en al de weduwen kwamen bij hem staan, en lieten hem onder 

tranen al de lijfrokken en mantels zien, die Dorkas, toen zij nog bij hen 

was, gemaakt had. 40 Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde 

neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabita, sta 

op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, 41 en 

hij gaf haar de hand en richtte haar op; toen riep hij de heiligen en de 

weduwen en stelde haar levend voor hen. 42 En het werd bekend door 

geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Here. 43 En het 

geschiedde, dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere 

Simon, een leerlooier. 
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Een spannend bijbelgedeelte 

 

Handelingen 9:31-43 is een spannend bijbelgedeelte. En roept dit 

bijbelgedeelte, juist ook in onze gemeente, niet allerlei vragen op over 

gebedsgenezing? 

 

Medisch verklaarbaar 

We kunnen bijvoorbeeld denken aan die Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, 

die een tijdje geleden in het nieuws was. Na 18 jaar in een rolstoel te 

hebben gezeten kon ze weer lopen. Ze was bij Jan Zijlstra geweest. En 

dan kun je zeggen, zoals ik een arts naar aanleiding daarvan hoorde 

zeggen op de tv, dat zo’n spontane genezing wel vaker voorkomt bij 

dystrofie-patiënten. Ook zonder gebed worden ze soms zo ineens 

genezen. Ze zijn inderdaad verlamd, de zenuwen zijn echt geblokkeerd, 

maar in extreme omstandigheden kan dat dan in eens spontaan weer 

ongedaan gemaakt worden. Zoals deze dokter dat zelf een keer had 

meegemaakt, met een man die jaren lang in een rolstoel zat in een tehuis. 

Op een dag brak er brand uit in dat tehuis en moest hij er snel uit. Op dat 

moment gebeurde het dat hij ineens weer kon lopen. ’t Was geen 

aanstellerij. Nee, hij was echt geblokkeerd, maar door zo’n verandering 

kan dan ineens het lichaam reageren. Zo kan het ook gebeuren, dat als je 

enorm vertrouwt op iemand als Jan Zijlstra, je posttraumatische dystrofie 

ineens niet meer blokkeert. 
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Opwekking van doden in India 

Nu zal er best wat inzitten wat zo’n arts zegt, maar is daarmee dan ook 

alles wat er gebeurt rond gebedsgenezing vandaag verklaard? Er zijn bij 

Zijlstra inderdaad nooit 3
e
 graads brandwonden genezen, of 

geamputeerde benen aangegroeid, laat staan doden opgewekt zoals hier 

in Handelingen 9. Dat gebeurt nooit, alhoewel er verhalen bekend zijn 

van een christelijke gemeente in India, dat er mensen uit de dood zijn 

opgewekt. Een christelijke gemeente daar, die al heel lang bestaat heeft 

de gewoonte om na het overlijden van een gemeentelid drie en een half 

uur te bidden. En als de dode binnen die tijd niet wordt opgewekt, dan 

wordt hij of zij gereed gemaakt voor de begrafenis. Volgens berichten 

uit die gemeente is dat nu al 7 maal in de jaren dat ze bestaat - bijna 

honderd jaar - gebeurd. 

Wat moet je met zulke verhalen? Want, dat zult u ook wel 

hebben, het zijn mooie verhalen, maar míjn man is niet genezen. Ook al 

is er zoveel voor gebeden. Wat moet je met die verhalen? En dan komen 

die ook nog eens in de bijbel voor! In het Schriftgedeelte van deze 

brochure zelfs twee van die verhalen. Wat moet je daar mee? Daar 

gebeurt het dan toch maar wel. Zou het vandaag dan niet kunnen? Laten 

we daarom heel secuur dat Bijbelgedeelte gaan lezen. Want àls we 

antwoorden op onze vragen willen hebben, dan zullen we het moeten 

zoeken in de Schriften, in de bijbel zelf. Maar dan moeten we niet 

oppervlakkig lezen, dan moeten we blijven kloppen op die teksten, als 

kloppen op een deur, totdat ze opengaan. Anders gezegd, totdat we de 

sleutel voor deze tekst vinden om hem te openen, zodat we echt gaan 

verstaan, wat die tekst ook ons te zeggen heeft. 
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Waar gaat het om in het boek Handelingen? 

Laten we daarom eerst de omgeving van Handelingen 9 wat beter gaan 

bekijken. Handelingen 7 gaat over de dood van Stefanus. Niet iedereen 

wordt dus door God genezen of van de dood gered. Handelingen 8 

vertelt van de kamerling uit Ethiopië. Een heiden komt tot geloof. Het is 

nog wel in het geheim, maar hij komt tot geloof. Een groot wonder, 

wordt dat genoemd. Dan de andere kant van Handelingen 9. In 

Handelingen 12 zit Petrus in de gevangenis en wordt bevrijd. Maar aan 

het begin van Handelingen 12 lezen we juist over Jakobus, de leider van 

de gemeente van Jeruzalem, die door Herodus wordt vermoord en dus 

niet wordt gered. Dan Handelingen 10 waar het bijbelgedeelte dat in 

deze brochure wordt behandeld op uit loopt. Cornelius, ook nog een 

heiden, komt tot geloof. Dat gebeurt, in tegenstelling tot de kamerling, in 

het openbaar. Dat is een nog groter wonder. Heidenen komen tot geloof. 

In heel Handelingen gaat het daarover, zou je kunnen zeggen. Dat 

Handelingen 9 uitloopt op, overgaat in Handelingen 10, zie je aan het 

eind van Handelingen 9. Daar staat dat Petrus een poosje in Joppe 

verblijft bij Simon de leerlooier. Dit wordt niet zomaar gezegd, maar dat 

wordt gezegd als voorbereiding op wat er in het volgende hoofdstuk gaat 

gebeuren. Een leerlooier was een onrein beroep voor Joden, want dan 

was je met dode beesten bezig om daar de huid van los te maken en daar 

leer van te maken. Alleen slagers mochten, onder strikte reinheidswetten 

met dode dieren omgaan. Petrus wordt gestationeerd bij een leerlooier 

om straks een visioen te krijgen van allerlei dieren op een laken. In dat 

visioen van Handelingen 10 hoort hij een stem zeggen, dat hij de onreine 

dieren moet eten. Daarmee laat God hem weten, dat de onreine heidenen 

ook voor God rein zijn. 
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Het grootste wonder 

Dat in Handelingen 10, Cornelius tot geloof komt, is dat niet het grootste 

wonder in het leven van mensen die van nature heidenen zijn? Dat wij, 

lamlendige heidenen, mensen die van nature dood zijn voor God, mogen 

opstaan en leven, en niet een poosje totdat we sterven, maar eeuwig 

mogen leven. Is dat niet het grootste wonder? Is tot geloof komen niet 

het allerbelangrijkste van het leven? De grootste scheiding die een mens 

kan meemaken, ligt niet tussen het lichamelijke leven en de lichamelijke 

dood. De grootste scheiding ligt bij het geloof. Wie niet gelooft is 

gescheiden van God (Matt. 10:28). Dat is pas dood(s leven). De 

lichamelijke dood kan een gelovige niet scheiden van God (Rom. 8:38-

39). Wie gelooft staat op uit de dood. Voor haar, voor hem wordt het 

echt Pasen: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood’, uit je doodse 

leven, ‘en Christus zal over u lichten’ (Gez. 462). Over die opwekking 

gaat het vooral. Het gaat er in Handelingen vooral om, dat het 

Paasevangelie wordt verkondigd. Van Jeruzalem tot Rome. Het 

Paasevangelie, dat God leven geeft aan iedereen die in hem gelooft. 

Dat klinkt mooi, zal iemand zeggen, en ik zie ook wel dat dat de 

grote lijn is. Maar het gaat in Handelingen 9 toch wel heel concreet om 

de opwekking van iemand die lichamelijk dood was? Je moet dat verhaal 

toch ook niet helemaal vergeestelijken? Het gaat toch om concrete 

mensen, die genezen worden en opstaan uit de dood? En wat wil de 

bijbel ons dáár dan mee zeggen? Is het de bedoeling van de bijbel ons 

alleen maar te zeggen, dat het toen en daar een keer is gebeurd? Of is het 

de bedoeling van dit Bijbelgedeelte, dat we nu allemaal moeten gaan 

bidden voor al.onze gestorvenen, dat die weer opstaan? Dat denk ik toch 

niet. In de bijbel deed men dat toch ook niet bij iedereen? Dat deed men 

bij Stefanus niet, bij Jakobus niet en bij vele anderen ook niet. Waarom 
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dan bij Dorkas wel? Wie was die Dorkas dan wel? Wat was dat voor een 

vrouw? 

 

Wat deed Dorkas? 

Laten we naar Joppe gaan, een klein stadje aan de zee. Een 

vissersplaatsje, daar woont ze, Dorkas. Maar wie was ze? Was ze 

bijvoorbeeld getrouwd? Had ze kinderen? We weten het niet. Het wordt 

niet vermeld. En bovendien zegt ze geen woord hier in de bijbel; ook 

niet na haar opwekking. Kan Dorkas dan niet praten? Is ze soms 

doofstom? Maar ook al zegt ze geen woord, haar daden spreken des te 

meer. Want ze was overvloedig in goede werken en aalmoezen, zo lezen 

we. Wat had ze niet allemaal gemaakt voor de weduwen van de stad! 

Onderrokken, mantels, vele kledingstukken had ze genaaid voor de 

weduwen. Die zijn er altijd veel in vissersplaatsen. Dat weten wij ook 

wel. Ga maar eens naar Scheveningen, Katwijk of Urk. Bij de haven van 

Urk staat een standbeeld van zo’n vrouw, en gedenkstenen van alle 

namen van de mannen die op zee zijn omgekomen. En dan blijven de 

weduwen achter. Over hen ontfermt Dorkas zich. Is dat volgens de bijbel 

niet de zuivere godsdienst: zorgen voor arme weduwen en wezen? (Jak. 

1:27). Zo dien je God het beste. Vroeger hadden weduwe en wezen het 

namelijk heel slecht. 

 

Leerling van Jezus? 

Ze was een discipelin, zo staat er. Een leerlinge van Jezus. Dat ben je 

niet zomaar. Hoe je dat wordt? Als je het bent geworden, heb je al een 

hele geschiedenis achter je rug. Hoe dat gaat, discipel worden van Jezus? 
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Je ontmoet Christus, door de prediking in de kerk, want Christus 

verschijnt aan ons in het gewaad, in de kleding, in de inkleding van het 

gepreekte woord. Als Christus aan ons dan zo verschijnt, zo getekend 

wordt, zo ingekleed wordt, dan kom je tot kennis van God. Maar dan 

kom je ook tot kennis over jezelf. En als je jezelf echt leert kennen, weet 

je dat je Christus nodig hebt. Dan ga je naar Hem toe en ga je de weg 

achter Hem aan. Met vallen en opstaan. En een ieder met zijn of haar 

gave. Dorkas met haar gave. 

 

Evangeliseren met naald en draad 

Misschien leidt ze er wel onder, dat er mensen zijn die het zo goed 

kunnen zeggen. Zij mist die gave, maar zij evangeliseert met naald en 

draad. Duizenden steken borduren de blijde boodschap. Daarbij kunnen 

we ook denken aan die honderden dameskransjes, die Dorkas heten. Die 

door hun handwerk veel voor kerk en zending hebben gedaan. Ook daar 

zitten toegewijde Dorkassen bij. Als ze maar niet alleen komen om de 

laatste nieuwtjes uit te wisselen. De Dorkas van Joppe was wellicht een 

van het eenzame type, die thuis haar liefdewerk deed. Dat is haar 

invulling van de weg gaan achter Hem aan. Zo werkte zij mee aan de 

opbouw van de gemeente. Daar gaat het om. In vers 31 van Handelingen 

9 lezen we het kader waarin we dit gedeelte moeten plaatsen. Het gaat 

erom dat de gemeente wordt opgebouwd, gesticht. Daar lezen we, dat 

‘ze wandelden in de vreze des Heren en dat ze toenamen in aantal door 

de bijstand van de Heilige Geest’. Door de adem van de Heilige Geest 

geïnspireerd. Ook Dorkas werd aangeblazen door deze wind. Dorkas 

heet ze niet voor niets. Er wordt bij gezegd dat ze in het Aramees Tabita 

heet. Maar het betekent allebei hetzelfde: gazelle, scherpziende, alles 

opmerkende gazelle. Een stil dier, maar ze ziet alles, heeft oog voor alle 
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dingen. Met gez-‘wind’-e spoed gaat ze voortvarend te werk. Ze heeft 

een scherpzinnige blik, terwijl ze misschien niet kon spreken. 

 

Het werk moet doorgaan 

Dorkas, de stichting van het gelijknamige blaadje heeft ook oog voor de 

armen in de wereld. Deze stichting is begonnen om kleding naar Oost-

Europa te brengen en is ook naar deze Dorkas uit Handelingen 9 

genoemd. 

 

 



12 

 

Zo gaat ze voor ons een beetje leven, zo zien we het voor ons. Wat een 

vrouw! Haar simpele daden spreken boekdelen, ook al zegt ze geen 

woord. En dàt werk in de gemeente is nu gestopt, door haar plotselinge 

overlijden. Dit kan toch niet, moet je zien wat ze deed. En de weduwen 

laten de kleding zien die ze gemaakt heeft. Nee, het gaat niet om Dorkas 

zelf - als individu - maar waar ze voor staat. Het werk van de 

liefdadigheid. Dat kan toch niet afgelopen zijn? Ze had zoveel betekenis 

voor de gemeente! Zij verstond de boodschap van Jezus: ‘Ik heb dorst 

geleden, en jij hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt, en jij hebt mij 

gekleed. Want zoveel als je aan de onaanzienlijkste gedaan hebt, heb je 

aan mij gedaan.’ (Matt. 25:35-40). Dat heeft Jezus gezegd en Dorkas 

heeft dat met haar gave opgepakt. Zulke vrouwen en mannen moeten er 

zijn in de gemeente, dit liefdewerk mag niet stoppen. 

Maar wat nu, nu Dorkas is gestorven? Petrus wordt er bij 

gehaald. Ze hadden gehoord dat hij in de buurt was, 17 kilometer 

daarvandaan, in Lydda. Ze vragen of hij zo snel mogelijk wil komen. En 

dan lezen we: ‘en Petrus stond op’. Het staat er niet voor niets zo. Dit 

staat er drie keer. Drie keer staan mensen op. Opstanding, Pasen, dat 

resoneert mee. Niet alleen Eneas staat op en Dorkas, maar ook Petrus 

staat op. En ook wij worden opgeroepen op te staan. Het gaat hier ook 

om onze opstanding, om onze reactie op Pasen. De vraag is: Staan wij 

ook op om achter Hem aan te gaan? Of blijf ik zitten, waar ik zit? Of 

blijven we zelfs liggen? Dan wordt tegen je gezegd: ‘Ontwaak gij die 

slaapt, en sta op uit de dood.’ Want nu Christus is opgestaan kunnen wij 

toch niet blijven liggen? Als je Pasen begrijpt, dan kom je in beweging. 
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Elkaar een handje helpen 

Petrus wil ons daarbij een handje helpen. Diegene die het moeilijk 

hebben met opstaan in de gemeente, worden geholpen. Zo worden 

mensen weer op hun benen gezet. Ook degene die al jaren lang 

zondagsmorgens lamlendig op z’n bed ligt. We moeten elkaar hierbij 

helpen en zeggen: ‘Sta op, maak je bed op, doe mee in de kerk.’ Elkaar 

helpen. Want als de ene keer, de ene het een beetje moeilijk heeft en 

blijft zitten of liggen, dan helpt de ander hem op: ‘Sta op’. En als die 

ander het een andere keer moeilijk heeft, dan is er weer die ene die je op 

helpt staan. Zo helpen wij elkaar met het opstaan. Dat is gemeente zijn, 

daarom is er een gemeente, want je kunt het niet alleen, Jezus volgen. 

Petrus wordt er bij geroepen. Hij staat op en hij komt. Wat opvalt 

is dat ze niet naar Petrus toegaan. Hij komt naar de gemeente. Weer een 

verschil met Zijlstra. Waarom? Het gaat om de opbouw van de 

gemeente, dat is het kader van deze verhalen. Het gaat niet in eerste 

instantie om het individu Dorkas, maar het gaat erom dat haar werk 

doorgaat. Dat de tekens van het Koninkrijk van God, die zij oprichtte, 

opgericht blijven worden. Zulke vrouwen en mannen zijn nodig in de 

gemeente, in de wereld. Het gaat om de dienst aan de gemeenschap. Dat 

zien we ook aan het eind van vers 41. Daar lezen we: Petrus stelde haar 

levend vóór hen! Voor hen wil zeggen, ten behoeve van hen. Ze werd 

dus weer terug gegeven aan het werk ten behoeve van de gemeente. De 

gemeente kreeg haar terug voor nog een poosje. Haar werk moest door 

gaan. Misschien vond ze het zelf niet eens zo fijn. Misschien had ze al 

iets geproefd van de eeuwige heerlijkheid. En nu moest ze weer terug. 

Tot haar dienst. 
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Dorkassen zijn ook nu nodig 

Maar de boodschap is: zulke mensen zijn nodig. Mensen die 

kledingstukken inzamelen en naar Oost-Europa brengen of Afrika: 

Dorkassen! Vrijwilligers die rolstoelen duwen in een verpleegtehuis: 

Dorkassen! Jongeren die naar Hongarije gaan om te helpen in een tehuis 

van meervoudig gehandicapten: Dorkassen! 

 

Iemand die thuis boekjes maakt voor zieken: Dorkassen! Jongeren, die 

ouderen bezoeken die ziek zijn of hulp nodig hebben, mantelzorgers, 

allemaal Dorkassen. Je hoeft niet altijd wat te zeggen om Christus te 

verkondigen. Je kan het ook doen met je handen. En ze zijn er in de 

gemeente en ze staan op, om deze taak aan te pakken. Ze staan op en 

maken metterdaad een veelkleurig kleed. Waarin de heerlijkheid van de 

bruidsgemeente wordt getoond, waarmee de bruid zich versiert voor haar 

bruidegom. Zo wordt de gemeente opgebouwd door al die daden die er 

gebeuren. Zo wordt de gemeente aangekleed. Gehuld in een mantel met 

allerlei sierlijke motieven. Wil de bruidsgemeente er niet mooi uitzien 
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als Hij komt? Haar geliefde. Om Christus gaat het ons toch, om Zijn 

werk. Dat werk moet doorgaan. 

 

Tekens van Gods koninkrijk 

Door dat werk worden er in de wereld tekens opgericht van Zijn komend 

koninkrijk! Daar gaat het ook om in Handelingen. En dat kàn de 

genezing zijn van een zieke, dat kan zelfs de opwekking zijn van een 

dode. Dat is zeker een geweldig teken, dat verwijst naar het komende 

koninkrijk: zo zal het zijn. Er zullen geen zieken meer zijn, er zal geen 

dood meer zijn. Zo zal het zijn. Maar je kunt ook een teken oprichten 

door zoiets simpels als het opstaan van iemand om een rolstoel te 

duwen. 
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Opstaan en meedoen met het winterwerk van de kerk. Ook dat zijn 

tekens die opgericht mogen worden. En daarom wordt ook niet iedereen 

genezen op gebed. Ook in Jezus tijd niet. Ik heb vele malen gebeden met 

mensen om genezing, en mogelijk heeft dat geleid tot genezing. Nee, ik 

weet dat wel zeker. Dat was wellicht allemaal niet zo spectaculair, omdat 

het allemaal in de binnenkamer gebeurde en niet met publiek. 

 

Niet met publiek erbij 

Daarom stuurt Petrus ook iedereen weg, niet met publiek erbij. Net als 

met Jezus bij het dochtertje van Jairus. En het staat er zo eenvoudig: 

‘Petrus knielde neer en bad en zei: Tabita sta op!’ Dit lijkt veel op wat 

Jezus zei tegen het dochtertje van Jairus. In beide verhalen wordt de 

vrouwen een hand gegeven. Alleen is er een verschil, bij de dochter van 

Jairus pakt Jezus eerst de hand van het meisje en zegt dan pas: ‘Talitha, 

meisje sta op’. Terwijl bij Petrus eerst wordt gesproken en dan pas pakt 

Petrus haar bij de hand. Moet je daar veel achter zoeken? Als je ervan uit 

gaat, dat er niets voor niets staat in de bijbel, natuurlijk wel. Je zou 

wellicht kunnen zeggen: Het is bij Jezus de hand van God dit doet en 

door het woord van Hem wordt dit bevestigd. Terwijl bij Petrus het 

woord van God het doet en Petrus een handje meehelpt. En zo is het nog, 

het woord van God moet het doen, en gemeenteleden mogen dan een 

handje helpen. En zo kan Tabita’s werk doorgaan. Petrus stelt haar voor 

de gemeente, geeft haar terug aan de gemeente. 

 



17 

 

Geen willekeurige God 

Het gaat hierbij dus niet in de eerste plaats om het individu. Het gaat 

hierbij niet om dat het slechts Gods bedoeling zou zijn om nou juist deze 

persoon te genezen. Dat zou toch willekeurig zijn, als God zo zou zijn. 

Als God zo een voorkeur zou hebben voor bepaalde personen. Als dàt zo 

zou zijn, dat God deze wel en die ander niet geneest, dan vraag je je 

terecht af, waarom God die Dorkas wel en je man niet uit de dood geeft 

opgewekt. Dan vraag je je terecht af waarom Hij die Janneke Vlot wel 

en jouw dochter niet op het gebed heeft genezen. Als je deze verhalen 

oppervlakkig leest, zo zonder diepte, zonder het kader waarin ze staan, 

dan krijg je deze vragen. Maar we zouden niets van deze 

wonderverhalen hebben begrepen, als we ze zo zouden lezen, dat het in 

de verhalen alleen maar zou gaan om ene persoon X, die genezen wordt 

of opgewekt wordt. Want dan vraag je je terecht af: waarom Eneas en 

Dorkas wel, en waarom Jakobus en Stefanus niet? Dan zou God 

inderdaad een grillige, willekeurige God zijn. Als je dit Bijbelgedeelte 

zo leest, dan zouden diepgelovige mensen die niet worden genezen gaan 

twijfelen of ze wel genoeg geloven. Dat hoor je nog wel eens, dat als je 

niet geneest, je niet genoeg hebt geloofd. Van Paulus kun je dat toch niet 

zeggen, dat hij niet genoeg geloofde. Maar hij wordt niet genezen als hij 

daarom bidt (2 Kor. 12:8-9). Bovendien, als je denkt dat God iedereen 

geneest die gelovig bidt, dan maak je van God een automaat: als ik bid, 

moet God genezen. 

 

Jij Hans, jij Janette  

In de bijbel zien we, dat het er bij genezingen veelmeer om gaat, dat er 

tekens worden opgericht. Dat was ook precies de bedoeling van de 
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wonderen van Jezus. Dat zegt Hij er ook steeds bij. Het zijn tekens die 

verwijzen naar het komende rijk. Niet iedereen wordt genezen, ook al is 

er veel voor gebeden. Maar velen krijgen wel zoveel kracht dat ze hun 

ziekte kunnen dragen, èn het uitzicht op Gods koninkrijk. Ook dat is 

gebedsverhoring. Waar het om gaat is, dat ook al sterven er in onze 

gemeente veel Tabita’s, er staan er gelukkig ook weer veel op. Het werk 

van God gaat door. Ook in geestelijk opzicht kun je dat zeggen. Ook al 

keren veel mensen God en de gemeente de rug toe, en liggen ze terneer 

in hun doodse bestaan, toch staan er ook steeds weer mensen op. Ook 

jongeren, voor het werk van de kerk. Er staan gelukkig steeds weer 

mensen op, ook als we nieuwe ambtsdragers nodig hebben. Gezegend 

zijn wij daarin. Je staat op. 

Maar hoe doet God dat dan, jou op laten staan? In het verborgene 

vaak. In het verborgene voel je je op een gegeven moment geroepen. En 

soms roept Hij je ook na een woord van een ‘Petrus’ in de gemeente, die 

zegt: Jij Tabita, jij, voor ouderling. Jij Dorkas, jij voor de Bijbelkring. Jij 

Hans, jij voor Hongarije. Jij Janete, voor wat voor werk dan ook in de 

gemeente. Als je je daar in het verborgene toe geroepen voelt, of als je 

binnen in de kamer, onttrokken aan het grote plubliek, door God via 

iemand van de kerk voor een taak gevraagd wordt, dan sta je op. Om een 

stukje verantwoordelijkheid van de gemeente op je te nemen. Om ook 

een teken op te richten hier in IJsselmuiden, een teken van het komende 

koninkrijk. Opdat armen van geest, het evangelie wordt verkondigd, 

zodat mensen tot geloof komen. 

Ook dit lezen we niet voor niets twee keer in de tekst. Na de 

genezing van Eneas lezen we: ‘En alle bewoners van Lydda en Saron 

zagen hem en bekeerden zich tot de Here.’ Ook na de opwekking van 

Tabita gebeurt zo iets: ‘en velen kwamen tot het geloof in de Here.’ Daar 
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gaat het blijkbaar om. En is dat ook niet het grootste wonder dat een 

mens kan overkomen? Is daar niet het gehele werk van de Geest in en 

met gemeente op gericht? Dat mensen tot geloof komen, zoals de heiden 

Cornelius, zodat ze gered worden van de eeuwige dood? Zodat ze 

genezen worden van de grootste kwaal in het leven? Is die opstanding 

niet een veel groter wonder. Want dan wordt het pas echt Pasen in je 

leven. 
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Een lied passend bij het thema: 

 

 Gez. 462 : 1, 2, 4  

     Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, 

     en Christus zal over u lichten ! 

     Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 

     eer Hij u als rechter komt richten. 

     Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot ! 

     Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood ? 

 

     Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 

     de nacht is zo lang reeds verdwenen ! 

     Het licht der genade, met blijdschap begroet, 

     heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 

     En groots is uw roeping en heilig uw taak, 

     en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak ! 

 

     Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 

     door Christus de doodslaap ontrezen. 

     Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 

     't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 

     `Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n !' 

     Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

 

 

Andere toepasselijke liederen: 

Psalm 103:1,6,7 

Gezang 217 

Gezang 460:1,3,4 

Evangelische liedbundel 17  
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