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Kreupel geboren?! 

Introductie => 

Is je leven wel iets waard wanneer je kreupel geboren wordt? Is het 

mogelijk om te leven met een beperking? Een beperking vanaf je 

geboorte of een beperking die je op een later moment in je leven hebt 

gekregen. Fysiek, psychisch, emotioneel, sociaal, eigenwaarde!  

Is het niet vreemd, dat anderen, het voor de persoon met een 

beperking mogen, kunnen, willen en (zouden) bepalen?  

In Gods ogen is elke persoon, met eender welke beperking dan ook, 

waardevol. In Zijn ogen is die persoon een unieke schepping, die Hij 

lief heeft, waardeert, bijstaat, vasthoudt en koestert.  

De maatschappij, de overheid, de omgeving, wil soms anders stellen. 

De omgeving bepaalt soms het percentage dat iemands leven in hun 

ogen waard is. Maar de maatstaven die zij hanteert zijn niet gebaseerd 

op Gods maatstaven, maar op hun eigen inzichten en richtlijnen, die 

bijna altijd afwijkend zijn van Gods inzichten. 

Laten wij vanmorgen kort stil staan bij de “kreupel geboren” man uit 

Handelingen hoofdstuk 3-5. 

Petrus en Johannes gingen samen naar de tempel toe. (3:1) 

Dagelijks werd er een kreupele man naar de tempel toegedragen, 

zodat hij daar aan de poort kon zitten om te bedelen voor een 

liefdegave.                                                                                              

Maak eens een voorstelling van deze situatie in jouw hoofd?                        

Je bent kreupel vanaf je geboorte!                                                             

Je bent volledig afhankelijk van anderen om ergens te komen!                  

Je zit elke dag op dezelfde plaats om de tempelgangers een 

liefdegave te kunnen vragen!                                                                

Wanneer je elke dag  op dezelfde plek zit aan de tempelpoort, die de 

Schone genoemd wordt, is het dan realistisch om van iedereen een 

gave te verwachten?                                                                                  

Moet het niet frustrerend zijn om meestal, nee of niets, te horen of 

te krijgen?                                                                                                    

Kijken de voorbijgangers, de tempelbezoekers jou zelfs wel aan?                                  

Maar wat maakt het uit? Je moet toch wachten op hen die jou naar 

deze plek hebben toegebracht. Pas wanneer zij jou komen ophalen en 

je naar jouw huis brengen zit jouw dag er op en heb je misschien 

genoeg geld gekregen om anderen voor jou te laten zorgen!               
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Probeer jezelf eens te verplaatsen in het leven van deze 

kreupel geborene!                                                                                                   

Vind je het moeilijk, misschien wel onmogelijk, om je er een 

voorstelling van te maken?                                                                            

Niet vergeten, dat deze kreupele al meer dan 40 jaar geleefd 

heeft met zijn beperking, op het moment dat de apostelen 

Petrus en Johannes hem aanspreken! (3:4;4:22) 

Wat betekent: “doordringend aankijken” ? Misschien wel moeilijk 

voor de kreupele man! Petrus zegt: “Kijk ons aan!” (3:4)                         

Wat zou jij verwachten als je op de plaats van de kreupele zou 

zitten?                                                                                           

3:5=>”En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets 

van hen te ontvangen.”                                                                          

Petrus reageert echter anders dan de man verwachtte:                                 

3:6-7=>”Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik 

heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, 

sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte 

hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.” 

Dit is zeker niet de liefdegave die de man verwachtte!                              

Wat betekent het dat zijn voeten en enkels onmiddellijk vast werden? 

Kun jij je hier wel een realistische voorstelling van maken?  

Natuurlijk is elk lichaam anders, maar wanneer je meer dan 40 jaar 

niet je voeten en enkels hebt kunnen gebruiken, is het een wonder! 

Snap je de impact begrijpt van wat hier daadwerkelijk gebeurde!               

Na een paar weken inactiviteit of stilstand van je lichaam, is er al 

sprake van lichamelijk krachtverlies en vraagt het een intensieve 

begeleiding om het lichaam terug fysiek actief te krijgen!                        

Het is niet voor niets dat de leden van de Raad met hun handen in 

het haar zaten! Het volk, die de kreupele kende, wist weldegelijk welk 

een wonder er gebeurd was! De leden van de Raad konden het niet 

ontkennen!(3:10;4:6-7,14,16) 

Hoe reageert de kreupele man op het wonder? 

3:8-9=>”En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en 

hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God 

lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven.” 

Hoe reageerde het volk?  
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3:10-11=>”En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave 

bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld 

met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 

En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, 

stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang 

van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich.” 

Hoe zou jij gereageerd hebben?                                                            

Hoe gebruiken Petrus en Johannes deze situatie?                              

Wat is de kern van hun boodschap?                                                  

Wat betekent het vandaag voor ons? 

”U hebt Jezus verloochend voor Pilatus!” (3:13)                                            

”U hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend!” (3:14)       

”Begrijpt u, dat God vervuld heeft, wat Hij bij monde van Zijn 

profeten aangekondigd had?” (3:18)                                                          

”Dat de Christus zou lijden!”(3:18)  

Welke boodschap moesten de toehoorders “toen” en wij 

“vandaag” leren? 

3:18-21=>”maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij 

monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de 

Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw 

zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen 

komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus 

zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de 

hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden 

hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn 

heilige profeten door de eeuwen heen.”                                       

3:26=>”God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem 

eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou 

afbrengen van zijn slechte daden.”                                                              

4:8-12=>”Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: 

Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag 

ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, 

waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel 

het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de 

Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt 

heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is 

de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen 

geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de 
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hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor 

wij zalig moeten worden.” 

Met alle middelen probeerden de leden van de raad de apostelen te 

weerhouden en te verbieden om het evangelie te verkondigen! (4:18)             

Kijk vandaag om je heen en ontdek dat er niets veranderd is 

door alle eeuwen heen! 

Het antwoord van de apostelen Petrus en Johannes is 

duidelijk!:   

4:19-20=>”Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden 

tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u 

te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te 

spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”  

                                                                                          

Spiegel jezelf aan het antwoord van de apostelen en sta pal in jouw 

geloof en antwoord.                                                                                           

De maatschappij vandaag zal jou op allerlei manieren proberen af te 

brengen van jouw geloof in Jezus Christus! 

Wij vieren feest!                                                                                   

Wij nemen samen deel aan de maaltijd des Heren!                               

Jezus Christus is daadwerkelijk voor onze zonden gestorven 

aan het kruis!                                                                                     

Jezus is opgestaan uit de dood!                                                 

Jezus is aan honderden mensen verschenen na Zijn 

opstanding!                                                                                   

Jezus is opgevaren naar de hemel!                                                

Velen zijn getuigen geweest!                                                               

Wij leven als wederom geboren christenen in Gods genade! 

Welke stormen er ook om ons heen woeden! Wij vertrouwen 

op en zijn afhankelijk van onze Heer en Heiland!                                   

Elke dag is een nieuwe dag en kunnen wij elkaar aanmoedigen 

om te wachten op de Heer!                                                                  

Niets kan ons scheiden van de liefde van God!                                  

Jezus leeft en daarom vieren wij samen feest! 

Rom.8:31-39=>”Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? 

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs 

Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven 

heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal 

beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? 
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God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus 

is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die 

ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie 

zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 

benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, 

of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U 

worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als 

slachtschapen;) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 

door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd 

dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch 

hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” 

Laten wij elkaar blijvend aanmoedigen om zo in het leven te 

staan broeders en zusters.                                                                  

Precies zoals de schrijver van Hebreeën stelt!                                                                             

Hoeveel wonderen heb jij nodig om overtuigd te worden? 

Hoeveel wonderen heb jij nodig om overtuigd te blijven?                  

Sta vast in jouw geloof en laat je niet verleiden of afleiden door de 

zinloze en inhoudsloze verzinselen van filosofie, wetenschap, 

maatschappij! (Efe…; Fil…;Kol…;Tim…;Hebr...) 

Hebreeën 10:24-25=>”En laten wij op elkaar letten door 

elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de 

onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de 

gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u 

de grote dag ziet naderen.” 

Halleluja!                                                                                                     

De Heer is werkelijk opgestaan! De Heer leeft! Laten wij Hem 

samen aanbidden en prijzen iedere dag! 

 


