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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n
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DORKAS



Pap, moet je dit eens lezen! Die man is rijk!” Leon 
zit in de streekkrant te lezen.

Meneer P.Paans schenkt €4000,- 

aan de Hartstichting. 

Zoooo, dat is veel! Als mama met de collectebus 
onze wijk langs gaat, zit er nog geen €100,- in die 
bus! Dan moet hij toch wel heel rijk zijn, pap? Dat 
wist ik niet. Tsjonge!” 

Ik wou dat ik ook zo rijk was. Dan gaf ik ook een 
heleboel geld. En dan zou mijn naam ook in de 
krant komen… , denkt Leon.
Wat vind jij ervan wat Leon denkt? Zou jij dat ook 
gedacht hebben? 

32
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a.  Wat noemen wij ‘goede werken?’ Kun je een paar voorbeelden noemen
b. Kan ieder mens goede werken doen? 
c. Lees hiernaast de vraag en het antwoord 91 van de HC. Zondag 33  

>   Kun je drie kenmerken noemen van goede werken? 
>   Vergelijk dit antwoord eens met wat jij hierboven hebt opgeschreven 

bij vraag a en b. 

d.   Waren de goede werken van Dorkas hetzelfde als wat wij vaak ‘goede 
werken’ noemen? Wat is het verschil?

e. Wanneer kun je pas echt ‘goede werken’ doen, zoals God ze bedoelt?
f. Waarom wordt Dorkas vaak een voorbeeld voor ons genoemd?
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sudoku

Los de sudoku op. Zet de cijfers uit de gekleurde vakjes om in lett ers. 
Gebruik hiervoor de tabel die hieronder staat. Er kunnen twee woorden 
van kunnen gemaakt, die bij het leven van Dorkas horen.

1  =  e
2 =  k
3 =  r
4 =  d
5 =  o
6 =  n
7 =  g
8 = w
9 =  i

De oplossing:

Wat zijn goed werken?
Alleen die uit een waar geloof, 

naar de Wet van God, 
alleen Hem ter eer geschieden.
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Liefde

1. Zie je in dit symbool iets bekends? Welke vormen herken je? 
 Weet jij wat de drie onderdelen betekenen?
2. Hieronder lees je drie Bijbelteksten.
  Kun je de juiste Bijbeltekst met het juiste onderdeel van het symbool van 
 geloof-hoop-liefde verbinden?

3. Lees nu 1 Korinthe 13:13 
  En nu blijft  geloof, hoop en liefde, deze drie; 
 maar de meeste van deze is de liefde” (1 Kor. 13:13)

  Denk aan het verhaal van Dorkas. Kun je uitleggen waarom er staat dat 
de liefde het meest, het belangrijkste is?

En al ware het dat ik al 

mijn goederen tot onder-

houd der armen uitdeelde, 

(…)en had de liefde niet, 

zo zou het mij geen nutti  g-

heid geven.

1 Korinthe 13 : 3

En een iegelijk die deze 
hoop op Hem heeft , die 

reinigt zichzelven, 
gelijk Hij rein is.

1 Johannes 3 : 3

En al wat uit het geloof 
niet is, dat is zonde.

Romeinen 14 : 23b



>   Dorkas is Grieks, Tabitha is Hebreeuws.  Haar naam 
betekent ‘hinde’ of ‘gazelle’.

>   Een van de grootste steden van Israël is Tel Aviv-Jaff a. 
Het oude gedeelte heett e vroeger Jafo of ook wel Joppe. 
Ooit heeft  in deze plaats, aan de Middellandse Zee gele-
gen, Jona zich ingescheept om te vluchten omdat hij niet 
naar Nineve wilde.

>   De afstand tussen Lydda en Joppe was zo’n 18 km. 
 Dat was dus lopend nog best wel een aardig stuk. 

>   Wist je dat er heel veel vrouwenverenigingen zijn die de 
naam Dorkas dragen?

>  W ist je dat de doden die opgewekt werden allemaal uit
  de hemel zijn teruggekeerd? (want uit de hel is geen 

terugkeer mogelijk).

Wist je 
dat...


