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De apostel Petrus
reist door het hele
land om iedereen
over Jezus te
vertellen.

Op een dag komt
hij bij een man die
al acht jaar verlamd
is. "Jezus Christus
geneest u", zegt
Petrus.
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"Kom uit uw bed en
maak het zelf op." De
man staat onmiddellijk
op. De mensen die dit
zien bekeren zich tot
de Here Jezus.

In de nabijgelegen
stad Joppe is juist iets
ergs gebeurd. Een vrouw
die Tabita (Dorkas in het
Grieks) heet, is net
gestorven. Zij was
een volgelinge
van Jezus.
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Haar vrienden bereiden
haar lichaam voor op de
begrafenis en leggen
haar in een kamer, waar
ze samen rouwen.

Als de vrien-den
van Dorkas horen
dat Petrus in de
buurt is, laten ze
Petrus komen.
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Petrus komt direct
mee en als hij in de
kamer komt waar de
vrouw ligt opgebaart,
komen de huilende
vrouwen om hem
heen staan.

De weduwen laten
hem de jurken en
mantels zien die
Dorkas voor hen
gemaakt heeft.
Iedereen huilt.
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Petrus stuurt hen
allemaal de kamer uit
en knielt neer en bidt.
Daarna zegt hij tegen
de dode vrouw:
"Tabita, sta op!".
Ze doet haar ogen
open en als ze
Petrus ziet
gaat ze
zitten.

Petrus pakt
haar bij de
hand en helpt
haar overeind.
Hij roept de
volgelingen van
Jezus en de
weduwen binnen
en laat hun de
levende Tabita
zien.
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De hele stad
hoort ervan en
velen gaan in
de Here Jezus
geloven.

Petrus blijft nog een lange tijd in Joppe
in een huis bij de zee. Op een dag gaat
Petrus bidden op het dak.
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Deze mannen zijn bedienden van een
Italiaanse soldaat die Cornelius heet.

Als hij over de stadsmuur zou kijken,
dan zou hij drie reizigers zien komen
die op zoek zijn naar hem.

Het is
iemand die in
God gelooft.
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Hij logeert bij Simon, de
leerlooier die aan zee woont."

Ze zijn door Cornelius naar Petrus gestuurd,
omdat een engel hem gezegd heeft: "Stuur
een paar mannen
naar Joppe
om een
zekere
Petrus te
zoeken en hem
te vragen naar uw
huis te komen.
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Als Petrus op het dak in gebed is, krijgt hij van God
een visioen. Het is alsof er een groot kleed uit de
hemel naar beneden komt.
Op het kleed liggen
zoog-dieren,
reptielen en
vogels.
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Petrus ziet dat het onreine dieren zijn. Dat
betekent dat gelovige joden die dieren niet mogen
eten. Petrus hoort opens
een stem: "Sta op, Petrus!
U mag er zoveel
van slachten
en eten als
u wilt."
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Petrus begrijpt niet wat het visioen
bete-kent. Terwijl hij erover nadenkt,
zegt de Geest hem dat er drie mensen
voor de deur staan die op zoek
zijn naar hem. Petrus
moet direct met
hen meegaan.

"Maar, HEER", zegt
Petrus. "ik heb nog nooit
iets gegeten wat voor
een jood verboden is."
De stem zegt hem: "Als
God zegt dat u iets mag
eten, dan mag u het
eten!" Dit gebeurt
drie keer. Dan wordt
het kleed weer
in de hemel
opgetrokken.
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Onderweg naar
het huis van de
niet-joodse man
heeft Petrus tijd
om na te denken
over God.

De drie mannen vertellen hem dat
een engel van God, Cornelius opdracht
gegeven heeft om Petrus te halen.
Petrus weet dat God hem leidt.
De vol-gende dag gaat
hij samen met zes
vrienden naar het
huis van Cornelius.
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Tot nu toe zijn alleen
joodse mensen in de
Here Jezus gaan geloven.
Waarschijnlijk wil God
dat alle volken weten dat
Jezus de Verlosser is.
Als ze bij Cornelius thuis
komen valt Cornelius voor
Petrus op zijn knieën.
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"Sta op! Ik ben ook maar een mens!", zegt
Petrus tegen Cornelius.
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Dan spreekt hij tegen alle aanwezi-gen in het huis:
"U weet vast wel dat het mij als jood verboden is
met mensen van een ander volk om te gaan."

"Maar God heeft mij dui-delijk gemaakt dat ik
niemand minderwaardig of onrein mag vinden."
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Petrus vertelt deze heidenen (niet-joden) dat
Jezus de Zoon van God is. Dat Hij gestorven is
aan het kruis, om daarna uit de dood op te staan
als de Verlosser van de wereld. Terwijl Petrus
nog spreekt valt de Heilige Geest op hen allen.
Ze prijzen God. De zes vrienden van Petrus
verbazen zich.

Het is net als op de eerste Pinksterdag. De gave
van de Heilige Geest wordt ook uitgestort over de
niet-joden. De nieuwe volgelingen van Jezus laten
zich direct dopen.
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Als Petrus uitgesproken is, zijn ze gerustgesteld.
Zij loven God die door gebed, de Christelijke kerk
heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is.

In Jeruzalem maken de overige apostelen Petrus
verwijten dat hij ook bij heidenen op bezoek
geweest is. Petrus vertelt ze daarom van het
visioen dat hij en Cornelis in hun gebed gekregen
hebben.
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"Petrus en de Kracht Van het Gebed"
is een verhaal uit de Bijbel,
het staat in
Handelingen 9-12

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven."
Psalm 119:130

God weet dat we verkeerde dingen hebben gedaan, Hij
noemt dat zonde. Het gevolg van de zonde is de dood.
God houdt zoveel van ons dat hij Zijn Zoon Jezus
gezonden heeft om te sterven aan het kruis om zo voor
onze zonden te betalen. Jezus werd weer levend en
ging terug naar de hemel! Daardoor kan God onze
zonden vergeven.
Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij
gestorven is en nu weer leeft. Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven
ontvang, en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.
Help mij te leven voor U als uw kind. Amen. Joh. 3 vs16
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag!

