
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 1 - Een kreupele genezen  

 
Beginzin 

Wat een drukte bij de tempelpoort in 

Jeruzalem! Veel mensen zijn op weg naar de 

tempel voor het middaggebed. Iedere dag 

komen hier ook de eerste christenen samen. 

 

De eerste christengemeenten 

• Het is kort na de uitstorting van de Heilige 

Geest. 

• De eerste christenen zijn dagelijks in de 

tempel in Jeruzalem. 

• Zij hebben een groot verlangen in hun hart 

om de Heere te dienen en te aanbidden in 

Zijn huis. Is dat ook jouw wens als je 

zondags in de kerk zit? Ken je dat 

verlangen? 

• Petrus en Johannes zijn ook op weg naar de 

tempel. 

 

De kreupele man 

• Dagelijks wordt er een kreupele man bij de 

tempelpoort neergezet. 

• Hij is al 40 jaar,vanaf zijn geboorte, kreupel. 

• Het was tegen Gods wet dat er bedelaars 

waren onder het joodse volk. 

 

Ontmoeting van Petrus en Johannes en de 

bedelaar 

• De bedelaar vraagt hen om een aalmoes. 

• Petrus gebiedt de man naar hem te kijken. 

• Hij verwacht geld, maar “dat heb ik niet”, 

zegt Petrus. 

• In de Naam van Jezus gebiedt Petrus hem 

op te staan. 

• Weet je? Elke zondag wordt er zo ook tegen 

jou gepreekt, uit naam van Jezus! Besef je 

wel dat het de Heere Zelf is, die elke zondag 

tot je spreekt? Ontzagwekkend! Zo’n grote 

God tegenover zo’n onbelangrijk mensje als 

jij … 

 

Genezing van de kreupele 

• Petrus trekt hem overeind. 

• De man staat, wandelt en springt van 

vreugde. 

• Hij gelooft dat God hem heeft genezen. 

• Geloof jij net zo vast en zeker als deze man, 

dat de Heere ook een wonder in jouw leven 

kan doen? Hij kan ook vandaag nog 

genezing geven. Maar vooral kan en wil Hij 

jou bekeren van je zondige leven! 

• De man gaat mee naar de tempel om God 

te loven. 

 

Toespraak van Petrus 

• Het volk is verbijsterd: hier is iets 

bijzonders gebeurd! Hoe is dat toch 

mogelijk?! 

• Petrus wijst van zich af: dit wonder is niet 

door ons, maar door Jezus’ kracht gebeurd. 

• Jullie hebben Hem verloochend en gedood, 

maar God heeft Hem opgewekt. 

• Bekeert u, dan zullen uw zonden vergeven 

worden. 

• Tot de tijd dat Jezus terugkomt is er nog 

redding mogelijk. 

 

Slotzin  

Wat een mooie boodschap heeft Petrus voor 

het volk! Wat een bijzondere boodschap heeft 

de Heere vanavond ook voor ons: bekeer je, 

geloof in Mij, dan zullen al je zonden uitgewist 

worden! 

 
 


