
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Petrus helpt een man 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 4:10. 

 Maak je een verlanglijstje voor je verjaardag of voor sinterklaasavond? Of spaar je wel eens 
geld zodat je speelgoed kan kopen of een game? 

 Denk eens aan een cadeau dat je hebt gekregen. Wat zei je toen je het openmaakte? ‘Dat is 
precies wat ik wilde!’ of ‘Dit heb ik altijd al willen hebben!’? 

 Wat nou als je een cadeau openmaakt en het is veel, veel beter dan alles wat je ook maar kan 
verwachten? Wat zou je dan zeggen?  

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Jezus stuurde zijn heilige Geest naar zijn volgelingen en ze werden andere mensen! Petrus gaf een 

fantastische preek over Jezus en duizenden mensen die het hoorden, geloofden wat hij zei. Jezus’ 

volgers deelden van wat ze hadden. Ze gaven hun geld weg aan wie het ook maar nodig had. En ze 

ontmoetten elkaar elke dag in de tempel in Jeruzalem om God te aanbidden. 

Lees nu samen Handelingen 3:1-10. 

 

Wat er daarna gebeurde… 

Een massa mensen volgde hen toen ze zagen wat er gebeurde en Petrus praatte met hen over Jezus. 

Hij en Johannes werden gevangengenomen omdat ze over de kracht van Jezus spraken. De mensen 

die hen arresteerden, wisten niet wat ze moesten doen. Ze konden niet ontkennen dat de man was 

genezen. Daarom lieten ze Petrus en Johannes gaan, maar waarschuwden hen dat ze niet meer over 

Jezus moesten praten. Maar zij, en de andere volgelingen, praatten nóg meer en nóg vuriger over 

Jezus dan daarvoor. 

 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 96 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelse woorden toegelicht 

Tempel Dit was niet de tempel die Salomo had gebouwd. Die was vernietigd toen Gods volk 

in ballingschap was weggevoerd naar Babel (zie ontdekkingsreis 8). Het bouwen van deze 

tempel was vijftig jaar voor de gebeurtenis Petrus en Johannes begonnen. 

Tempelpoort De nieuwe tempel was op een enorm platform gebouwd, op een heuvel. De 

tempelpoort was een van de ingangen naar de ‘binnenhof’ waar alleen Joden mochten komen. 

Bedelen De man in dit verhaal had nog nooit kunnen lopen. Hij zou nooit aan het werk kunnen 

of geld kunnen verdienen en er was geen officiële manier om armen te helpen. Dus hij vroeg 

anderen om geld en werd naar de tempelpoort gebracht op een van de drukste momenten van 

de dag. 

Probeer het uit 

De verlamde man werd genezen in de naam van Jezus! Hij had nog nooit gelopen, dus er waren 

allerlei soorten dingen die hij nu kon, maar eerst nog niet. Kun jij tien dingen verzinnen die hij 

misschien heeft gedaan? Er zijn er alvast twee ingevuld, uit vers 8: 

1. Hij sprong op. 
2. Hij begon te lopen. 
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

Kun je andere dingen bedenken die hij misschien deed? Wat zou jij hebben gedaan als jij die 

verlamde man was geweest? Hoe zou jij je voelen? Wie gaf hij de eer – en waarom? 

 

Praten met God 

Dank God omdat Hij mensen beter maakt. 

Vraag Hem je te helpen en iemand die je kent met wie het niet zo goed gaat, te genezen. 


