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Lees: Handelingen 10 in rollenspel, zie bijlage
Suggesties om te beginnen:
Handelingen 10 als
rollenspel lezen. Probeer de
emotie in de stemmen te
leggen; verontwaardiging,
schrik, blijdschap, verbazing.

Om te zingen:
Opw 167
Opw 454
Opw 501
Sela: Laat ons samen één
zijn

Om te lezen:
Hand. 10: 1- 48
Rom. 10: 12 – 17

Voor gebed:
Deel met elkaar de mensen
die jullie zo aan het hart
gaan, en (nog) niet geloven.
Bid voor hen, bid voor elkaar
om Gods stem daarin te
verstaan.

Dit beschreven moment is een doorbraak in de geschiedenis, een kantelpunt. De Heilige Geest
doorbreekt grenzen die er eerder waren tussen Joden, Christenen, en heidenen
Cornelius (1-2)
Cornelius is een man met invloed, met macht en tegelijkertijd iemand met een zacht hart, een
mooie combi, zo iemand noem je ook wel een ‘ person of peace’. Best bijzonder voor een Romein,
de gehate vijand van de Joden. Een aantal karakteristieken over Cornelius worden in de
tekstgenoemd: Hij is op zoek naar God, Hij heeft ontzag voor God , is Godvrezend. Deze term
wordt gebruikt als aanduiding voor heidenen die wel de Joodse synagogen bezochten, maar niet
tot het Jodendom over wilden gaan. Cornelius geeft rijkelijk liefdegaven (aalmoezen), en hij bidt
veelvuldig tot God. Toch hoort hij er niet helemaal bij, en heeft hij een verlangen naar meer.
Cornelius ziet een engel (3-8)
Omstreeks het negende uur, dat is 3 uur in de middag is Cornelius in gebed, dat tijdstip was ook de
gebedstijd in de tempel. Cornelius ziet duidelijk hoe een engel binnenkomt en zijn naam noemt.
Hoe persoonlijk is dat? God kent Cornelius. Cornelius schrikt en zegt: Here? Hij gebruikt het
woord Kurie, dat meester betekent, hij herkent zijn meerdere. De engel zegt: Je gebeden en
aalmoezen zijn opgestegen tot een gedachtenis, als een offer aan God. Een prachtig beeld is dat;
God heeft de gebeden en goede daden van Cornelius gezien en gehoord. Hij geeft hem een heel
gerichte opdracht; ga Petrus halen in Joppe, die zal zeggen wat je moet doen.
Petrus krijgt een droom (9-16)
En dan verschuift het toneel naar de apostel Petrus. Petrus is bij een leerlooier - niet de beste plek
vanuit Joden gezien want leer bewerken is onrein werk met dode dieren. Ook Petrus is aan het
bidden, raakt in geestvervoering en ontvangt een visioen. Hij ziet een open hemel en iets dat eruit
zakt als een groot laken dat aan vier hoeken is vastgebonden, met erin allerlei soorten dieren ...
rein en onrein. De opdracht die Petrus krijgt is, slacht en eet! Een onmogelijke opdracht aan een
gelovige Jood. Zijn antwoord is heel logisch: beslist niet, Here want ik heb nooit iets gegeten wat
onheilig of onrein is. Ook hier wordt het woord Kurie gebruikt, Here; Petrus herkent de stem van
de Heer, zijn meerdere, maar toch...nee! Tot drie maal toe hoort Petrus die stem, hij is verward
en verbijsterd, wat betekent dit?
Petrus door Cornelius uitgenodigd (17-23)
En terwijl Petrus in verwarring is en nadenkt wordt zijn aandacht getrokken door geroep. En dan
spreekt de Geest: Ga mee Petrus, Ik heb je nodig , twijfel niet want Ik heb hen gestuurd. Wat een
goddelijke timing, Hij heeft de regie. God spreekt ook vandaag op verschillende manieren o.a. via
de Bijbel, via anderen of iets wat God op je hart legt. Het vraagt wel afgestemd te zijn op Zijn
Geest en bereid een stap te zetten. Petrus zet die stap, hij gaat naar beneden, ontmoet de
mannen en vraagt: waarom zijn jullie hier? En dan zeggen ze; we zijn gestuurd om van u woorden
te horen, te luisteren naar wat u te zeggen hebt. (vs 22) Wat voor woorden? Dat lezen we in
Hand. 11: 14 waar Petrus uitleg geeft over deze belevenis ‘...woorden waardoor u zalig zult
worden en heel uw huis’. (HTB: ‘woorden waardoor u gered kunt worden’). Cornelius wilde voor
God en mensen leven...maar dit ontbrak. Hij bad, had ontzag voor God, maar Jezus was nog
verborgen, onbekend.
Petrus wordt ingezet door de Geest, hij twijfelt niet meer. De volgende dag gaat Petrus, met
enkele andere volgelingen van Jezus op weg naar Cornelius.
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Voor het geloofsgesprek
1. Cornelius hoorde er niet
helemaal bij in zijn
omgeving; als Romein
geloofde hij in de God van
Israël. Hoe ervaar jij de
huidige seculiere tijd als
gelovige? Wat kun je van
Cornelius leren?
2 Petrus hoort meerdere
stemmen; Vers 18 – 20. ‘De
mannen roepen om
aandacht, en de Geest
spreekt’ staat er. Petrus is
verbijsterd, twijfelt
misschien wel. Is het
mogelijk Gods stem te
horen? Hoe geef je er
gehoor aan? Hoe kun je
afgestemd zijn op de Heilige
Geest? Wat heb je daarin
meegemaakt?
3. Lees Rom. 10: 12 – 17 ,
sluit mooi aan bij deze
doorbraak in de
geschiedenis, en toch… het
gaat niet vanzelf.
Onderstreep hierin eens de
werkwoorden. Wat valt je
dan op?

Petrus op bezoek bij Cornelius (24-32)
Zodra Cornelius Petrus ziet valt hij zelf aan de voeten van Petrus en aanbidt hem! Die hoge
Romein. Maar Petrus is heel resoluut, sta op ...er is maar één die dat waard is.... ik ben ook een
mens. Cornelius heeft veel mensen uitgenodigd, zo’n prachtige kans om voor zovelen te
spreken. Het kan eigenlijk niet - voor een Joodse man is niet toegestaan om met iemand van een
ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan , maar God heeft Petrus laten zien dat hij
geen mens onheilig of onrein mag noemen (vs 28) Petrus beseft dan de betekenis van het
visioen. Het gaat niet over wat wel en niet te eten...maar over mensen. Joden dachten dat zij
zelf rein waren en de heidenen, de niet-Joden, onrein en dat onderlinge omgang hen zou
verontreinigen. Er was een muur, een dam opgetrokken. De Joden waren hierin doorgeslagen;
In het OT is het juist wel positief om vreemdelingen te ontvangen. Het gevolg was dat het
evangelie van Jezus Christus ook binnen de muren bleef, achter de dam. Petrus beseft nu dat
die grenzen doorbroken moesten worden.
De eerste preek aan de heiden (34-43)
Petrus begrijpt nu pas goed dat God geen verschil maakt tussen mensen. ‘God houdt van alle
mensen die eerbied voor hem heeft en leeft volgens zijn wil ‘(Hand. 10: 34 BGT Bij God geen
onderscheid op basis van cultuur of huidskleur. Er is iets anders dat telt. Wat dan?
* wie ontzag voor Hem heeft, wiens hart open staat voor God
* wie gerechtigheid doet, wie ook zo willen leven....elke dag. Het goede willen doen, bidden,
zoals Cornelius. En dan gaat Petrus preken over Jezus. Deze Jezus ging het land door en bracht in
de praktijk wat het betekent om mensen lief te hebben die aan de rand van de samenleving
stonden, mensen die er niet helemaal bij horen: tollenaars, zondaren, melaatsen,
bloedvloeiende vrouw, de Samaritaanse ...enz. Hij keek door die buitenkant heen en zag de
binnenkant. Jezus stierf aan het kruis maar dat was niet het einde. Hij is opgestaan en leeft! en
is verschenen aan een aantal getuigen. Hij gaf opdracht om dit evangelie te brengen en te
getuigen. Zodra Cornelius die woorden hoort komt het binnen. Dat was wat nog ontbrak, Hij
had Jezus nodig die gestorven was ook voor hem.
Gave van de Geest is ook voor de heidenen! (44-48)
Petrus kan zijn preek niet afmaken, want terwijl hij nog spreekt komt de Heilige Geest op allen
die het Woord hoorden (44). Net als bij Pinksteren spreken de mensen in klanktaal en prijzen
God. Petrus en zijn mede gelovigen waren zo verbaasd: ook de heidenen ontvangen de Heilige
Geest! De dam breekt door, de Geest wordt uitgestort heel zichtbaar. En dan worden ze ook
gedoopt. Gods Geest doorbreekt de grenzen, Samen één in de HEER. Prachtige eenheid van alle
volken en culturen.

Hiernaast, onder aan de
samenvatting zijn een aantal
mogelijkheden genoemd
Gods Geest breekt door en schakelt daarvoor gewone mensen in. Wat is jouw bijdrage hierin?
waardoor je een bijdrage
1. Door vol te houden, te volharden in gebed. Zet de geestelijke wereld in beweging.
kunt hebben aan de
2. Door Gods stem te horen en te herkennen; hoe doen we dat, we zijn druk, hoe
verspreiding van het
onderscheiden we, hoe zijn we afgestemd op God. ‘Spreek Heer, uw knecht hoort’.
Koninkrijk van God dat alle
3. Door niet te oordelen over mensen...maar ze lief te hebben ...zoals Jezus
grenzen doorbreekt. Welke
4. Belangrijk te weten dat je dat je kind van God bent. Dan woont Gods Geest in je.
spreekt jou het meest aan?
5. Beschikbaar zijn om Gods woorden door te geven aan anderen

