
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4 - De opwekking van Dorkas 

 

Beginzin 

Daar loopt ze weer door de straatjes van Joppe: Dorkas. (Om de aandacht vast te houden, kun je 

eerst vertellen wat ze allemaal doet en dan pas een keer haar naam noemen.) 

 

Dorkas’ werk 

• Dorkas gaat naar de markt, zoekt lappen uit en gaat naaien. Heeft ze zelf zoveel kleren 

nodig? 

• Dorkas bezoekt de weduwen en hun kinderen. Ze geeft kleren, kijkt wat nog meer nodig is. 

Ze geeft ook geld. 

• Waarom doet ze dat? Ze houdt zoveel van de Heere Jezus, Die haar zonden vergeven heeft. 

Ze wil graag op Hem lijken, graag doen wat Hij zegt. Daarom helpt ze de allerarmsten in de 

stad Joppe. Als je veel van de Heere Jezus houdt, dan wil je ook graag iets doen voor andere 

mensen. Arme of oude mensen of gehandicapten helpen. Dan heb je iets voor hen over. De 

Heere zegt dat Zelf ook in Zijn Woord. Hij heeft ons (rijken) zoveel gegeven om daarmee de 

mensen die minder hebben te helpen. En jij, heb jij ook iets over voor een ander?  

 

Dorkas sterft 

• Dorkas wordt ziek en sterft.  

• De mensen van de gemeente wassen haar en leggen haar in de bovenzaal. 

• Twee mannen uit de gemeente worden naar Lydda gestuurd om Petrus te vragen om te 

komen. Ze weten dat Petrus woorden van troost kan spreken, omdat hij een apostel van de 

Heere Jezus is. En hopen ze misschien op een wonder? Wat denk jij, welk wonder kan er 

gebeuren? Geloof jij dat de Heere alle macht heeft?!  

• Petrus gaat meteen mee. 

• Weduwen laten hem zien en vertellen wat Dorkas voor hen deed. 

 

Dorkas opgewekt 

• Petrus stuurt iedereen weg. Petrus gelooft dat de Heere een wonder zal doen. Hij knielt en 

bidt. Dan keert hij zich tot het lichaam en zegt: Tabitha, sta op! 

• Dorkas opent haar ogen en gaat zitten. Petrus roept de mensen weer binnen. 

• Door dit wonder komen veel mensen in Joppe tot geloof in de Heere. Dat had de Heere 

ook beloofd toen Hij zijn discipelen het zendingsbevel gaf. Er zouden tekenen op volgen. Zo 

gebeurt het ook hier. De Heere doet altijd wat Hij belooft! Geloof jij dat? 

 

Slotzin  

God zorgt er Zelf voor dat Zijn koninkrijk wordt uitgebreid, door het liefdewerk van Dorkas én door 

het wonder. Zijn gemeente in Joppe groeit. Wat is God groot en goed. 


