HANDELINGEN LES 10  DE HEIDENEN ONTVANGEN HET
EVANGELIE
HANDELINGEN 10:1-11:18

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zich verblijden dat God al degenen die hun vertrouwen stellen in Zijn
Zoon redt.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Aan te tonen vanuit Handelingen 10-11 dat God wilde dat heidenen gered werden.
Te verklaren waarom God bepaald voedsel onrein verklaarde voor Israël en daarna dit voedsel weer
rein verklaarde.
De gebeurtenissen voor en na de prediking van Petrus in het huis van Cornelius te beschrijven.
Te vertellen waarom de Joodse gelovigen zich stoorden aan Petrus.

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die
door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.”





Dank God dat Hij ervoor koos om ook heidenen te redden.
Wees niet hoogmoedig omdat je bij een bepaalde groep hoort.
Onderwerp je aan God plan, ook al is dat plan anders dan je zelf zou willen.

VOLGENDE WEEK

GOD BEVRIJDT PETRUS UIT DE GEVANGENIS
Lees Handelingen 12:1-24

HANDELINGEN LES 10 DE HEIDENEN ONTVANGEN HET EVANGELIE

TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND

Ondanks de verlossing van vele Joden en Samaritanen had Gods plan nog niet haar volledige omvang bereikt.
De Here Jezus had reeds aangekondigd dat het Evangelie “tot aan het uiterste van de aarde” verspreid zou
worden, maar wat de Joden niet wisten was dat ook de heidenen bij dit verlossingsplan hoorden. (De enige
heidenen in de gemeente op dat moment waren zij die zich Jood hadden laten maken, bekeerlingen die zich
hadden laten besnijden en de oudtestamentische wetten hadden aangenomen.) De Joden beschouwden de
aanwezigheid van heidenen als iets vervuilend. Joden gingen nooit het huis binnen van een heiden, aten geen
voedsel dat door heidenen werd bereid en schudden het stof van hun voeten na het verlaten van heidens
grondgebied. Vooraleer Joden de heidenen zouden verwelkomen in de gemeente moest God de Joden nog
leren dat Hij “ook aan de heidenen de bekering (heeft) gegeven die tot het leven leidt” (hand.11:8). In
Handelingen 10:1-11:18, het langste verhaal in Handelingen, geeft Lukas weer hoe de heidenen Gods genade
ontvingen en verwelkomd werden in de gemeente.

De Engel kwam rond 15h bij Cornelius (“het negende uur”), een traditionele tijd voor het Joods gebed (10:3) en
vertelde hem wat hij moest doen. De engel zei tot de verschrikte Cornelius dat God de gebeden van Cornelius
en de liefdegaven die hij gaf had herinnerd (10:4). De engel gaf aan Cornelius de instructies om mannen naar
Joppe te sturen, de grootste havenstad van Judea, Simon Petrus te zoeken en naar Caesarea te brengen. De
engel zei dat Petrus “bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft” te gast was (10:6). (In
Handelingen 9:36-42 ging Petrus naar Joppe om Dorkas uit de doden te doen opstaan.) De engel beloofde
Cornelius dat Petrus hem zou zeggen wat te doen (10:6) en hoe hij gered kon worden (11:14). Cornelius wilde
vol ijver te weten komen welk het gebod van de Heer was en stuurde twee dienaren een trouwe soldaat
(mogelijk ook iemand die geloofde in de God van Israël) op pad richting Joppe om Petrus te vinden (10:7-8).
Terwijl de drie mannen die Cornelius op pas had gestuurd onderweg waren naar het huis van de leerlooier
bereidde God Petrus voor op de bekering van de heidenen door hem een visioen te geven. Toen Petrus het
visioen kreeg bevond hij zich op het dak in gebed terwijl hij wachtte op een maaltijd die in het huis bereid werd
(10:9-10). In het visioen zag Petrus een groot laken neerdalen vanuit de hemel “waarin zich al de viervoetige
dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht” (Hand.10:12). Petrus
hoorde een stem die hem gebood: “Sta op, Petrus, slacht en eet!” (10:13). Hoewel Petrus hongerig was
(10:10), toch benadrukte hij dat hij niet kon eten omdat hij nog “nooit iets gegeten (had) wat onheilig of
onrein” was. In Leviticus 11 gaf God de Israëlieten grenzen aangaande welk dierlijk voedsel rein was en
aanvaardbaar voor God als voedsel en welke dieren onrein waren en daarom verboden. God verbood de
Israëlieten om de dieren die Hij onrein gemaakt had te eten omdat Hij wilde dat Zijn volk heilig zou zijn en
apart gezet van alle andere volkeren (Leviticus 20:25-26). Zulke grenzen beschermde de Israëlieten van de
verderfelijke invloeden van de afgodische volkeren. Omdat Petrus al heel zijn leven Gods wet had
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De voorbereiding op Gods genade (Handelingen 10:1-33)
Het plan van de Heer om heidenen aan de gemeente toe te voegen begon met het sturen van een engel naar
Cornelius. Cornelius was een centurio, een aanvoerder van een Romeins leger van honderd soldaten.
Cornelius leefde in Caesarea, een stad gelegen aan de Mediteraanse kust dat tevens de hoofdstad was van de
Romeinse provincie Judea. Lukas omschrijft Cornelius als een man die God vreesde. Hoewel hij zich nog
moest bekeren (11:18), zijn zonden nog vergeven moesten worden (10:43) en gered moest worden (11:14),
aanbad Cornelius geen afgoden meer en geloofde hij in de God van Israël. Hij getuigde van zijn geloof door
geld te geven aan de Joodse bevolking en te bidden tot God (10:2). Anders dan de heidenen die zich tot het
Jodendom hadden bekeerd had Cornelius zich niet laten besnijden en volgde hij de Joodse voedselwetten niet.
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Voor Zijn hemelvaart zei Jezus dat de apostelen van Hem zouden getuigen “zowel in Jeruzalem als in heel Judea
en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Hand.1:8). Rond de tijd van de dood van Stefanus was het
Evangelie al in heel Jeruzalem verspreid. Door de vervolging die begon na de dood van Stefanus (Hand.7)
werden de gelovigen verstrooid over Judea en Samaria en “trokken het land door en verkondigden het Woord”
(Hand.8:4). De gemeente bleef tijdens de vervolging groeien. De meest indrukwekkende groei was de
verwelkoming van gelovige Samaritanen in de gemeente (Hand.8). Tegen de tijd van de bekering van Saulus,
vat Lukas de toestand van de gemeente even samen: “De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria
hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de
Heilige Geest en namen in aantal toe” (Hand.9:31).

gehoorzaamd, wilde hij zichzelf niet verontreinigen door het eten van onreine dieren. De stem corrigeerde
Petrus echter en zei: “Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!” (Hand.10:15). Nadat Petrus
drie keer hetzelfde visioen had gekregen twijfelde Petrus bij zichzelf “wat het visioen dat hij gezien had, kon
betekenen” (10:17). Petrus begreep niet dat God de spijswetten die de Joden van de heidenen onderscheidde
stilaan was aan het afbreken. Waarschijnlijk verwees “wat God gereinigd heeft” niet enkel naar de onreine
dieren, maar symboliseerde deze dieren de heiden zelf. Joden en heidenen zouden nooit samen bij één
gemeente kunnen horen als God geen eind zou maken aan deze wetten.

De ervaring van Gods genade (Handelingen 10:34-48)
Omringd door zowel Joden als heidenen begon Petrus te vertellen wat God had eerder had geopenbaard: “Ik
zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt” (10:34). Petrus had geleerd dat “in ieder
volk … degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig” is (10:35). Ongeacht of iemand nu Jood
of heiden was, God was steeds bereid om degene die zich nederig voor Hem opstelde te ontvangen. Petrus
suggereerde niet dat Cornelius aanvaard werd door God omwille van zijn rechtvaardige werken. In de plaats
daarvan benadrukte hij Gods recht om te mogen werken in wie Hij maar wilde. God was reeds begonnen met
een werk in Cornelius door hem te overtuigen dat Hij de ene ware God is. Omdat God “niet iemand om de
persoon aanneemt” stuurde God Petrus om de reddende kracht van Jezus te verkondigen.
Omdat redding enkel verkregen kan worden in de naam van Jezus verkondigde Petrus Christus aan de
heidenen. Eerst stuurde God Zijn woord naar de “kinderen van Israël”, maar Jezus is niet enkel Heer over
Israël, maar “de Heere van allen” (10:36). Omwille van de verspreiding van het Evangelie kon Petrus met
zekerheid zeggen dat de heidenen het woord over Jezus’ bediening en wonderen dat verspreid werd doorheen
Judea kenden (10:37-38). Aanvullend op wat de heidenen reeds hadden gehoord getuigde Petrus de kruisiging
en opstanding (10:39-40). Petrus benadrukte specifiek zijn eigen rol als uitverkoren getuige van de lichamelijke
opstanding van Jezus Christus. Hij hoorde bij degenen die met Jezus at en dronk na zijn opstanding (10:41).
Petrus vervulde trouw zijn opdracht om te getuigen “dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een
Rechter over levenden en doden” (10:42). Na de ontnuchterende waarheid dat Jezus al de aanwezigen zou
oordelen beloofde Petrus “dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam”
(Hand.10:43). Hoewel iedereen het verdiend om geoordeeld te worden, toch zal eenieder die gelooft in Jezus
Christus vergeven worden.
Toen Cornelius en de andere heidenen Petrus het Evangelie hoorden prediken geloofde ze in Christus en waren
hun zonden vergeven. Het feit dat ze ware gelovigen waren geworden werd bewezen doordat “de Heilige
Geest op allen die het Woord hoorden” viel (10:44). De uitstorting van de Heilige Geest bewees dat de
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Petrus, de drie mannen die gestuurd werden door Cornelius en zes broeders uit Joppe vertrokken de volgende
ochtend (10:23; 11:12). De volgende dag kwamen ze aan bij het huis van Cornelius. Petrus moet verrast zijn
geweest toen bleek dat niet enkel Cornelius naarstig wachtte om te leren hoe hij gered kon worden (11:14),
maar ook “zijn familieleden en beste vrienden” wachtten in het huis op hem (10:24). Petrus legde uit dat hij
was gekomen omdat God hem had laten zien dat “geen mens onheilig of onrein” mag genoemd worden (10:2829). Cornelius vertelde dat hij op gelijkaardige wijze Gods wil had gehoorzaamd. Hij verwees naar de engel die
vier dagen eerder aan hem was verschenen en hem had geboden om Petrus te halen (10:30-32). Nu Petrus
was aangekomen met Gods Woord, maakte Cornelius aan Petrus zijn bereidheid “om alles te horen wat u
(Petrus) door God bevolen is” (10:33). Beide mannen waren op goddelijke wijze naar deze specifieke
vergadering geleid.
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Terwijl Petrus nog na was aan het denken over het visioen kwamen drie mannen aan die op zoek waren naar
hem (Hand.10:17-18; 11:11). De Heilige Geest leidde Petrus naar de mannen (Hand.10:19). Hij moedigde
Petrus aan, “twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd” (Hand. 10:20; 11:12). Toen Petrus de drie mannen
beneden zag staan begon hij mogelijk te begrijpen wat het visioen van de Heer te betekenen had. Petrus
vernam van de mannen hoe Cornelius “door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel”
ertoe geleid werd om Petrus naar zijn huis te laten komen om “woorden van zaligheid te horen” (Hand.10:22).
De Heer had niet enkel de Joodse Petrus, maar ook de heidense Cornelius instructies gegeven. Hoewel geen
enkele oudtestamentische wet verbiedt dat Joden samen met heidenen eten, zou haast geen enkele Jood het
idee in zijn hoofd halen om een heiden uit te nodigen bij hem thuis, zeker niet een van de gehate Romeinse
soldaten. Petrus gooide dit joodse gebruik overboord en nodigde de mannen uit om de nacht door te brengen
bij hem (Hand.10:23).

heidenen God toebehoorden (Rom.8:9) en door God verwelkomd werden in de gemeente, het lichaam van
Christus (1Kor.12:13). Toen de Joodse gelovigen die Petrus vergezelden de heidenen hoorden “spreken in
vreemde talen en God grootmaken” (Hand.10:46) konden ze het wonder dat gebeurde niet ontkennen. Ze
waren verbaasd “dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd (Hand.10:45). Net als
de Joden die zich hadden bekeerd en geloofden in Jezus werden de heidenen gedoopt “in de Naam van de
Heere” (Hand.10:46-48). Door zowel het inwendige werk van de Geest als het uitwendige ritueel van de doop
werden de heidenen in de gemeente gebracht. Na hun doop bracht Petrus nog enkele dagen door met de
nieuwe gelovigen (10:48).

Toen de Joodse gelovigen door de getuigenis van Petrus hoorden hoe God de heidenen had verlost, “waren zij
gerustgesteld” (11:18). God had visioenen gegeven, engelen gestuurd en Zijn Geest uitgestort. De
uitverkiezing van de heidenen was onmiskenbaar. Zonder enige reden om kritiek te uiten of te klagen
“verheerlijkten (zij) God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het
leven leidt” (11:18). In de jaren die hierna volgden zou de gemeente nog meer moeilijkheden ondervinden met
de onderlinge relaties tussen christenen van joodse en heidense afkomst, maar ze zou nooit kunnen ontkennen
dat God de heidenen had toegevoegd aan de gemeente.
Conclusie
In Efeze 2:11-13 herinnert Paulus de gelovigen eraan hoe wonderlijk het is dat God de verlossing uitbreidde
door de heidenen toe te voegen. Hij herinnert de heidenen eraan dat ze “in die tijd zonder Christus” waren,
“vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte.” En dat
ze “geen hoop” hadden en “zonder God in de wereld” waren (Ef.2:12). De heidenen hadden helemaal geen
hoop op verlossing. Maar omwille van Gods rijke barmhartigheid en ondoorgrondelijke wijsheid koos Hij
ervoor om hen “die voorheen veraf (waren), door het bloed van Christus dichtbij” te doen komen (2:13). Alle
lof aan God die in de eeuwigheid plande om de heidenen in het lichaam van Christus onder te brengen door de
prediking van het Evangelie!

MOEILIJKE WOORDEN
Hoogmoedig
Onmiskenbaar

Willen pronken met wat je hebt of deed.
Onloochenbaar, niet te weerleggen.
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Petrus verdedigde zijn handelingen door hun te vertellen hoe God had gewerkt doorheen de gebeurtenis die
had geleid tot het geloof van de heidenen. Hij begon met het beschrijven van zijn visioen en vertelde hoe God
hem door dit visioen had laten zien dat iets wat God gereinigd heeft, niet als onrein mag aanschouwd worden
(11:4-10). Daarna vertelde hij hoe de Heilige Geest hem aanspoorde om mee te gaan met de drie mannen
(11:11-12). (De aanwezigheid van de zes andere Joden was een belangrijke getuigenis van Gods werk onder de
heidenen.) Daarna verwees Petrus naar de engel die instructies aan Cornelius had gegeven en hem had
beloofd dat Petrus hem zou vertellen hoe hij gered kon worden (11:13-14). De Heilige Geest maakte daarna
weer bekend door Zich uit te storten op de heidenen, op dezelfde manier als Hij eerder “in het begin” (wat
verwijst naar Pinksteren) was uitgestort over de Joodse gelovigen (11:15). Petrus begreep dat het ontkennen
van Gods verlossend werk onder de heidenen hetzelfde zou zijn als het tegenhouden van God omdat Hij aan de
heidenen “dezelfde gave” gegeven had als die de Joden hadden ontvangen (11:17). Omdat God de heidenen in
de gemeente aanvaard had, kon Petrus niet anders dan hetzelfde doen.
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De aanvaarding van Gods genade (Handelingen 11:1-18)
Toen het nieuws over de bekering van de heidenen zich verspreidde doorheen Jeruzalem stonden de Joodse
gelovigen (en mogelijk ook andere apostelen) kritisch naar Petrus’ betrokkenheid hierin (11:1-2). Toen Petrus
terugkeerde naar Jeruzalem “bestreden zij die van de besnijdenis waren (wat verwijst naar de Joodse
gelovigen), hem en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en u hebt met hen gegeten!”
(11:3). In de plaats van zich te verheugen in het verlossingsplan van de Heer waren ze boos dat Petrus de
Joodse tradities aan de kant had geschoven door samen te eten met onbesneden mannen.

INTERESSANTE WEETJES
Joppe
De stad Joppe noemt tegenwoordig Jaffa (Arabisch:  ي اف ا:Jaffa, Hebreeuws: Jafo). Het is een oude havenstad
in Israël en tegenwoordig een stadsdistrict van de gemeente Tel Aviv-Jaffa. Jafa betekent mooi en ligt aan de
Middellandse Zee.

Jaffa wordt ook genoemd op kleitabletten
die bij Tel-el-Amarna zijn gevonden, en in de
Griekse mythologie in het verhaal van
Andromeda. Ook binnen het christendom
vervulde de stad later een belangrijke rol.
Jaffa is onder andere bekend geworden vanwege de Jaffa-sinaasappels die wereldwijd geëxporteerd worden.
De haven is inmiddels onder andere vanwege de opkomst van de havens van Haifa en Ashdod buiten gebruik
geraakt als goederenhaven. Er liggen nu vissersboten en enkele jachten en rondvaartboten.
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De nabijgelegen stad Tel Aviv, oorspronkelijk een dorpje, is door de jaren heen Jaffa voorbij gegroeid. In 1950
werd Jaffa opgenomen in de gemeente Tel Aviv-Jaffa.
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De stad is een van de oudste steden van de
wereld en was vele millennia lang een
belangrijke havenstad. Het is de oudste
havenstad van Palestina. Ooit werd Jaffa
bewoond door Filistijnen. Volgens het
verhaal van het boek Jona in de Hebreeuwse
Bijbel voer de profeet Jona vanuit Joppe uit
toen hij zijn verplichtingen probeerde te
ontvluchten. Cederhout voor de tempel van
Salomo werd via Joppe aangevoerd.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit een soort kaart of een instructieboek gevolgd, doch kon je er niets uit wijs worden? Hoewel de
instructies eerst een beetje vreemd of anders leek, zijn ze meestal juist en leiden ze je naar de plaats waar je
heen moet. De Joden in de les vandaag ervaren ongeveer hetzelfde. Voor vele jaren was het volk van Israël
betrokken bij Gods plan van verlossing. Maar in Handelingen 10-11 zien de Joden Gods plan van verlossing op
een wijze dat ze nooit verwacht hadden. Om te zien wat God onthult aangaande het evangelie, laten we eens
kijken naar Handelingen 10:1-11:18.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie is Cornelius?
Cornelius is een Centurion, een hoofdman in het Romeinse leger over 100 man. Lucas schrijft dat
Cornelius een gerespecteerde man was in de gehele stad Caesarea, waar hij woonde. Hoewel
Cornelius geen ware Jood was, vreesde hij toch God. Hij bad vaak en gaf rijkelijk aan de Heer als aan
degene die in nood waren.
 Hoe begon Gods plan om de heidenen in Zijn kerk te brengen?
Het plan van de Heer, om de heidenen in de gemeente te brengen, begon met het sturen van een
engel naar Cornelius. Tijdens een van zijn dagelijkse gebeden, werd Cornelius zeer bevreesd toen hij
in een visioen een engel zag. Omdat Cornelius wist dat dit een engel van God was, vroeg hij de Heer
wat Hij wilde.
 Wat zegt de engel aan Cornelius in zijn visioen?
De engel vertelde de bange Cornelius dat God zijn gebeden gehoord had en zijn liefdegaven niet
ongemerkt waren gebleven (10:4). De engel gaf Cornelius instructies om een van zijn mannen naar de
stad Joppe te sturen. Gods antwoord op de gebeden van Cornelius was de instructie om te gaan en
Petrus de apostel te vinden en hem naar Caesarea te brengen. Na hem verteld te hebben waar hij
precies Petrus kon vinden, beloofde de engel Cornelius dat Petrus hem zou vertellen wat hij moest
doen (10:6) en hoe hij verlost kon worden (11:14). Cornelius wilde graag Gods opdracht leren kennen
en stuurde vlug twee bedienden en een soldaat naar Joppe om Petrus te vinden (10:7-8).
 Hoe bereidt God Petrus voor op de verlossing van de heidenen?
Terwijl de mannen van Cornelius op weg waren naar Petrus’ huis, bereidde God Petrus voor op de
verlossing van de heidenen door hem een visioen te geven. In dit visioen zag Petrus een laken
neerdalen vanuit de hemel, gevuld met “alle soorten dieren: viervoeters, reptielen en vogels” (10:11).
Petrus hoorde daarna een stem welk hem de opdracht gaf: “Kom, Petrus, slacht en eet!” (10:13).
 Waarom heeft Petrus het moeilijk om Gods instructies te gehoorzamen, die Hij in het visioen gaf?
Hoewel Petrus hongerig was, stond hij er op dat hij dit niet kon eten, omdat hij “Nog nooit … iets
gegeten (had) dat door de wet wordt uitgesloten, dat onrein is” (10:14). Petrus begreep dat de dieren
die hij in het visioen zag, onrein waren. hij wist dat de Joden opgedragen waren door God om deze
dieren niet te eten. Omdat Petrus Gods Wet heel zijn leven gehoorzaamt had, was hij niet gewillig om
zichzelf te verontreinigen door het eten van onreine dieren.
 Waarom had God in het verleden voor Israël bepaald eten onrein verklaard?
In het Oude Testament (Lev.11) honderden jaren voor Petrus, had God de Israëlieten strakke regels
gegeven over welke dieren rein waren en welke acceptabel waren als voedsel en welke onrein waren
en daarom verboden. God gebood de Israëlieten niet de dieren te eten die Hij onrein gemaakt had,

HANDELINGEN LES 10 DE HEIDENEN ONTVANGEN HET EVANGELIE

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De voorbereiding voor Gods genade (Hand.10:1-33)
 De ervaring van Gods genade (Hand.10:34-48)
 De aanvaarding van Gods genade (Hand.11:1-18)
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omdat God wilde dat Zijn volk heilig en apart van andere volken was (Lev.20:25-26). Zulke
beperkingen waren bedoelt om Israël te beschermen van de invloed van andere landen die God niet
aanbaden. Deze volken en landen stonden bekend als de heidenen.
Hoe corrigeert God Petrus’ onwilligheid om te gehoorzamen?
De stem in het visioen corrigeert Petrus: “Wat God rein heeft verklaard, mag jij niet als uitgesloten
beschouwen” (Hand.10:15). Wat anders onrein geacht werd, maakte God rein. God brak nu de
beperkingen af die bedoelt waren om de Joden en heidenen apart te houden. Gods plan van
verlossing was niet alleen meer bedoelt voor alleen de Joden. God bood nu ook aan de heidenen de
verlossing aan. Dit was ook nieuw voor Petrus, zodat hij het moeilijk had om te begrijpen wat er nu
bedoelt werd.
Wat was de volgende instructie van God aan Petrus?
Terwijl Petrus nog over het visioen nadacht, kwamen de drie mannen van Cornelius Petrus zoeken. De
Heilige Geest leidde Petrus dat hij zich bij de mannen voegde, die het hek bij het huis naderden. God
had Petrus aangemoedigd dat de mannen door Hem gestuurd waren en dat hij bij hen zou zijn. Toen
Petrus God gehoorzaamde en het hek naderde, begonnen de mannen het visioen van Cornelius aan
Petrus te vertellen. Dat hij instructies van een heilige engel had ontvangen om de apostel Petrus naar
zijn huis te brengen en te luisteren naar alles wat hij te vertellen had. Niet alleen had de Heer de
Joodse Petrus opdracht gegeven, maar Hij had ook de heiden Cornelius opdracht gegeven.
Wat trof Petrus aan toen hij bij het huis van Cornelius kwam?
Toen Petrus bij het huis van Cornelius aankwam, zag hij een grote groep die samen was gekomen om
hem te ontmoeten. Cornelius, samen met allen die bij hem waren, wilden graag weten hoe je verlost
kon worden. ieder van hen was gewillig om te horen wat de Jood Petrus te zeggen had. Hoewel het
“verboden” voor een Jood was om “met een niet-Jood om te gaan”, ging Petrus tegen de Joodse
cultuur in en gehoorzaamde God (Hand.10:28-29). Petrus dacht er aan hoe God hem juist
onderwezen had om geen mens of dier buiten beschouwing te laten en deze onrein te noemen
(Hand.10:28).
Wat verteld Petrus aan degene die verzamelt zijn in het huis van Cornelius?
Omringd door Jood en heiden, begint Petrus aan te kondigen was God hem onlangs onderwezen had.
Petrus had geleerd dat God verlangt om een ieder die Hem vreest en oprecht wandelt te accepteren.
Ongeacht of iemand een Jood of heiden was, God was gewillig om een ieder die zichzelf vernederde
voor God te ontvangen.
Wat verteld Petrus over Christus aan het huishouden van Cornelius?
Petrus begreep dat hij door God gestuurd was om de reddende genade van Jezus Christus te
verkondigen. Omdat verlossing alleen gevonden is in de naam van Jezus, verkondigde Petrus Christus
aan de heidenen. Hij vertelde hoe Christus naar de aarde was gekomen, stierf aan het kruis en daarna
opstond uit het graf door de macht van God om een ieder die op de aarde was te oordelen. Na het
onthullen van deze ontnuchterende waarheid dat Jezus de aanwezigen zal oordelen, beloofd Petrus
dat “wie in hem gelooft, vergeving krijgt van zonden, door zijn naam” (Hand.10:43). Hoewel ieder het
verdient om beoordeeld te worden, zal een ieder die zijn geloof en vertrouwen op Christus plaatst,
vergeven worden.
Hoe weten we dat de heidenen ware gelovigen en volgelingen van Christus werden?
Toen Cornelius en de andere heidenen Petrus’ verkondiging van het evangelie hoorden, geloofden ze
in Christus en werden hun zonden vergeven. het feit dat zij ware gelovigen waren geworden, was
bewijs dat de Heilige Geest op hen kwam (10:44). De uitstorting van de Heilige Geest bewees dat de
heidenen nu tot God behoorden (Rom.8:9) en deel waren van de kerkelijke gemeente. Toen de Joden,
die daar aanwezig waren, zagen dat de heiden in verschillende talen spraken en God loofden, konden
ze niet het wonder ontkennen die er plaats gevonden had. Net als de Joden die berouw toonden en in
Jezus geloofden, werden de heidenen in de naam van de Heer gedoopt (Hand.10:46-48).
Hoe reageerden de Joden in Jeruzalem op het goede nieuws aangaande de heidenen?



In de les vandaag, breidt God Zijn verlossing uit naar een ieder die in Hem gelooft en berouw toont van zijn
zonden. Eenieder van ons zou dankbaar moeten zijn dat God partijdig is aan eender welk persoon en dat Hij
verlangt om zowel de heiden als de Jood te redden. Ongeacht tot welke groep we behoren, niemand van ons
zou trots moeten zijn, zoals de Joden in het verhaal van vandaag. In plaats van hoogmoedig te zijn, zou een
ieder van ons moeten onderwerpen aan Gods plan, ook al lijkt het anders dan die van ons zelf.
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SAMENVATTING
In de les vandaag onthult God een hele nieuwe kant van Zijn verlossingsplan. Door tegen een man, genaamd
Cornelius, te spreken en Petrus, een Joodse man, brengt God deze twee mannen samen. Na honderden jaren
apart gebleven te zijn van elkaar, waren nu de Jood en de heiden samen. Gedurende dit treffen, gebruikte God
Petrus om het evangelie te vertellen aan een grote groep heidenen in het huis van Cornelius. Daar in Caesarea,
volvoert God Zijn plan om de heidenen te verlossen. Bij het horen van de gekruisigde en opgestane Jezus
Christus, leid God de heidenen in een reactie in geloof en berouw. Hun onderwerping aan de Heer werd als
waar bewezen en echt door de Heilige Geest die op hen gekomen was. Deze Joden, die zagen dat de heidenen
dezelfde gave van de Geest ontvingen net als zij zelf, wisten dat God nu verlangde om zowel de Jood als de
heiden te redden. Beide groepen hadden nu deel aan de kerkelijke gemeente.
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Toen het nieuws van de heidenen zich spreidde naar Jeruzalem, waren de Joden kritisch naar Petrus’
betrokkenheid (11:1-2). In plaats van blij te zijn met Gods verlossing, waren ze boos dat Petrus de
Joodse tradities aan de kant geschoven had door met de heidenen te eten.
Hoe verdedigt Petrus zichzelf voor de Joden?
Petrus verdedigt zijn daden door te vertellen alles wat God gedaan had tot aan het geloof van de
heidenen. Hij begon zijn visioen te beschrijven en hoe God hem onderwezen had om iets niet onrein
te noemen wat God rein verklaard had (11:4-10). Petrus ging verder te beschrijven hoe de heidenen
op het evangelie gereageerd hadden en hoe de Heilige Geest op hen gekomen was. Aangezien God de
heidense gelovigen hetzelfde geschenk van de Geest gegeven had zoals de Joden deze ontvangen
hadden, was Petrus overtuigd van Gods plan om de heidenen te verlossen. En aangezien God de
heidenen in de gemeente geaccepteerd had, had Petrus geen andere keus dan om het zelfde te doen.
Hoe reageren de Joden op Petrus’ verdediging?
Toen de Joodse gelovigen Petrus’ getuigenis hoorden van hoe God de heidenen verlost had, konden
niets anders doen dan te zwijgen. God had een visioen gegeven, engelen gestuurd en Zijn Geest
uitgestort. Zijn keus om de heidenen te verlossen was niet te ontkennen. Niet in staat om tegen God
te klagen, begonnen de Joodse gelovigen God te prijzen dat Hij ook de heidenen naar bekering leidde,
welke leidde naar eeuwig leven in Christus.

CRÈCHELES
Cornelius woonde in Caesarea.
Hij was een Romeinse centurio, de baas over een leger van honderd soldaten.
Cornelius was geen Jood, maar hij hield van God en bad vaak tot Hem.
Hij gaf heel veel aan de armen.
Rond drie uur ’s middags was Cornelius aan het bidden.
Hij kreeg een droom.
Hij zag een engel van God zijn huis binnenkomen en hoorde hem zeggen “Cornelius!”
Hij verschrok en staarde de engel aan.
“Wat wilt u van me?” vroeg hij.
“God heeft je gebeden gehoord en gezien hoe goed je voor de mensen om je heen zorgt” antwoordde de
engel. “Je moet een paar van je mannen naar Joppe sturen om Simon Petrus te halen. Hij logeert bij een
leerlooier die ook Simon heet. Het huis staat aan de zee.”

Hij legde uit waar het om ging en stuurde hen naar de stad Joppe om Petrus te zoeken.
Na een tijdje kwamen de mannen bij het huis waar Simon Petrus logeerde.
Petrus zag de mannen en ging naar beneden.
Hij begroette de drie mannen en zei: “Ik ben Petrus. Waarom zijn jullie gekomen?”
De mannen vertelden dat ze door hun baas Cornelius waren gestuurd omdat een engel dat tegen hem gezegd
had.
Petrus nodigde de mannen uit om binnen te komen en te blijven tot de volgende morgen.

Hij nam een paar van zijn vrienden mee.
Een dag later kwamen ze bij het huis van Cornelius aan.
Cornelius was zo benieuwd naar wat Petrus ging zeggen, dat hij al zijn familieleden en vrienden had
uitgenodigd.
Petrus zei: “God heeft mij laten zien dat God geen verschil maakt tussen mensen. Hij wil iedereen, uit alle
volkeren helpen en redden. Jezus is niet enkel de Heer over de Israëlieten, maar ook van mensen uit andere
landen.”
Petrus vertelde alles wat hij over Jezus wist.
Terwijl Petrus nog sprak, daalde de Heilige Geest neer op alle mensen die naar hem luisterden.
Ze begonnen God te loven en te prijzen en andere talen te spreken.
De Joodse vrienden die met Petrus waren meegegaan waren erg verbaasd.
Cornelius en alle mensen die daar waren lieten zich dopen in de naam van Jezus Christus.

HANDELINGEN LES 10 DE HEIDENEN ONTVANGEN HET EVANGELIE

De volgende dag reisde Petrus naar Caesarea, waar Cornelius wonde.
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Toen de engel was weggegaan riep Cornelius twee dienaren en een soldaat die ook in God geloofde bij zich.

MEMORIEVERS
Hand.10:42

En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is
Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 7).
Heeft elk kind de kubus nog? Zie hiervoor Handelingen les 7, “memorievers.” Maak eventueel een kubus om te
gebruiken bij de herhaling.

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Moeilijke begrippen
 Heiden: Een heiden is een ieder die geen Jood is. Heiden is een uitdrukking voor een groep mensen
die van een ander ras en religie waren dan Joden. Verwijs naar rassen waarmee de kinderen bekend
zijn, zoals Italiaans of Aziatisch, om het begrip “Heiden” uit te leggen. Religie was een beslissende
manier dat de Joden anders waren dan de heidenen. Leg uit hoe religie bepaalde wie de Joden waren,
door de verschillen in de culturen van vandaag te bespreken, zoals uniek voedsel of vieringen.
Bijvoorbeeld is 11 november een speciale dag in België, maar niet voor mensen in andere landen. Alle
Joden geloofden eigenlijk hetzelfde en de heidenen waren mensen die niet dezelfde dingen geloofden.
Heidenen waren deel van een andere familie en zij geloofden andere dingen dan de Joodse mensen.
 Hoort God de gebeden van verloren mensen: in de Bijbel belooft God dat Hij alleen de gebeden van
de gelovigen hoort. Verloren mensen zijn in oorlog met God, dus als ze bidden tot God is het meestal
dat ze iets van God willen hebben en niet omdat ze van Hem houden. echter, God hoort alles, dus Hij
weet ongetwijfeld waar de verloren mensen over bidden. Als Hij besluit om ze te beantwoorden, zou
het alleen zijn omdat Hij genadig en vriendelijk is. Vraag de kinderen of hun ouders kleding voor hen
kopen. Kopen hun ouders ook kleding voor andere kinderen? Dat zouden ze kunnen doen, maar ze
hoeven dit niet te doen. Als ze het deden, zou het een uitzonderlijke daad van vriendelijkheid zijn.
 Visioen: Een visioen is zoals een droom. Leg aan de kinderen uit dat voordat de Bijbel geschreven was,
God soms tot de mensen sprak doorheen dromen. Petrus zag een laken en hoorde God spreken, maar
niemand anders kon dit.
 Onreine dieren: in het Oude Testament zei God dat de Joden bepaalde dieren konden eten, maar
sommige niet. De dieren die de Joden konden eten en voor het offeren aan God konden gebruiken,
waren rein en het andere was onrein. Er was niets mis met de onreine dieren, maar God wilde dat Zijn
volk Hem gehoorzaamde. Varkens, slangen en egels zijn voorbeelden van onreine dieren.
 Centurion: Een Centurion (officier of hoofdman) was een belangrijke Romeinse soldaat die de leiding
over 100 mannen had. Een Centurion was zoals een generaal in het leger van nu. Hij gaf de bevelen en
maakte belangrijke beslissingen in de strijd.
 Pinksteren: Pinksteren was een Joods feest. Al de Joden gingen dan naar Jeruzalem om God te
danken voor hun nieuwe gewassen. Pinksteren betekend “vijftigste,” omdat de viering 50 dagen na
Pasen werden gehouden. Pinksteren is ook een speciale uitdrukking voor Christenen, omdat op de
eerste Pinksterdag, nadat Jezus terug ging naar de hemel, de Heilige Geest in de Christen kwam
wonen. Op de eerste Pinksterdag begon de gemeente of de kerk van Christus.
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IJSBREKERTJES
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Favoriet
Spreek met de kinderen over wat hun favoriete dingen zijn. Leg uit dat we favorieten hebben, maar dat God
geen favorieten heeft als het gaat om mensen. Hij houdt van alle mensen van de wereld en wil dat iedereen
gered wordt.
Gods gezin
Maak een symbool voor Joden en een andere voor heidenen. Deze symbolen kunnen zo eenvoudig zijn als “J”
en “G” of een afbeelding die de kinderen begrijpen kunnen. Op een grote kaart plak je zoveel mogelijk Joodse
symbolen rond Jeruzalem. Daarna verdeel de vele heidense symbolen over de rest van de kaart. Leg aan de
kinderen uit dat God niet alleen van de Joodse mensen houdt, maar Hij gaf Zijn Woord als eerste aan hen. Zij
zouden het Woord van God doorgeven aan hun kinderen en aan alle natiën. God wil dat de heidenen uit alle
natiën deel zijn van Zijn gezin.

Rein en onrein
Neem verschillende knuffelbeesten mee, zowel rein als onrein. Spreek met de kinderen over wat een dier rein
of onrein maakte. Laat de kinderen de dieren in groepen verdelen in reine en onreine dieren.
Wegwijzer
Zie vorige les. Voeg deze week wijzers toe voor Caesarea en Joppe.

Evangelie verspreiding
Geef elk kind een kopie van het blad “Evangelie verspreiding” en laat hen dit inkleuren en versieren. Laat hen
daarna de vakken uitknippen en de juiste verzen daar bij zoeken. Maak gaten met een perforator op de
aangewezen plaatsen en doe de kaarten bijeen in de juiste volgorde (1. God stuurde…, 2. De Joden, 3. De
Samaritanen, en 4. De heidenen) door garen te gebruiken. Doe een ring of garen aan de bovenkant om het te
kunnen ophangen.
Cornelius en Petrus
Geef elk kind een kopie van de Bladen “Cornelius en Petrus.” Laat hen deze inkleuren en versieren en daarna
de groep mannen en Petrus uitknippen. Help de kinderen om gaten te maken waar dit aangegeven wordt en
help ze daarna om de volgende taken te doen. Doe 3-5cm lange stukken van rietjes op een 20cm lang stuk
garen. Haal het garen door de gaten en maak dit aan de achterkant van het blad vast met plakband. Als laatste
plak je de pagina’s op de rietjes in de juiste positie. Schuif de stukken om te laten zien dat de mannen van
Cornelius naar Joppe gaan en Petrus mee terug nemen.
Visioen van Petrus
Geef elk kind een kopie van het blad “Visioen van Petrus.” Laat hen de reep langs de zijkant afknippen en
daarna de afbeelding van de dieren uitknippen. Help de kinderen om een 17cm lang stuk garen door een 3-5cm
lang stuk rietje te doen en daarna gaten te naken waar dit aangegeven is. doe daarna het garen door de gaten
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KNUTSELWERKJES
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Zending
Nodig verschillende zendelingen van verschillende landen uit. Vraag hen in kleding te komen van het land en
verschillende voorwerpen mee te nemen die de kinderen interessant zullen vinden. Vraag de zendelingen om
uit te leggen hoe ze het evangelie uitdragen met de verschillende soorten mensen. Vraag hen uit te leggen dat
ze naar deze mensen gingen, omdat God van hen houdt net zoals Hij van ons houdt.
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en maak dit aan de achterzijde van het blad vast met plakband. Laat de kinderen de dieren aan het stuk rietje
vastplakken. De dieren zouden omhoog en naar beneden moeten kunnen bewegen.
Ver en dichtbij
Geef elk kind een kopie van het blad met het vers uit Efeziërs 2:13. Laat hen de reep aan de onderkant
afknippen. Vouw de reep op de stippellijnen en maak de onderkant samen met een paperclip. Plaats het stuk
op het basisblad (staande) en houd een magneet onder het blad, kinderen kunnen het stuk rond bewegen, van
“ver” en “dichtbij.”

KNUTSELACTIVITEITJES

Een rechtbank
Voor de oudere kinderen kun je een rechtszaak scène creëren. Ga doorheen de bewijzen waarom de heidenen
toegelaten zouden worden in de kerk of de gemeente van Christus. Dit rollenspel kan ook bestaan uit
advocaten en rechters.
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Rein en onrein
Wanneer je met de kinderen een snack gaat eten, verdeel je de snacks (op voorhand) in twee stapels (koekjes,
crackers, etc.) en bepaal je een van de stapels als “rein” die nu gegeten kan worden en een andere stapel als
“onrein” die niet gegeten mag worden. de lesgever kan dit mondeling zeggen of bordjes bij plaatsen. Na de les
kan de lesgever de onreine stapel rein verklaren en het uitdelen aan de kinderen.
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Word niet onrein
Maak kaarten met de woorden “rein” en “onrein.” Deel de kaarten uit aan de kinderen en vraag hen om in
twee aparte groepen te gaan, zonder elkaar aan te raken. Laat hen dit zo snel mogelijk uitvoeren. Een “rein”
kind die een “onrein” kind aanraakt, wordt onrein.
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EVANGELIEVERSPREIDING
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EVANGELIEVERSPREIDING
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CORNELIUS EN PETRUS
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CORNELIUS EN PETRUS
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VISIOEN VAN PETRUS
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DE HEIDENEN ONTVANGE N HET EVANGELIE
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 10:1-11:18

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te
getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden
en doden.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Handelingen 10:2 omschrijft Cornelius als een _______________ man,
die met heel zijn huis God _______________, veel _______________ aan
het volk gaf en voortdurend tot God _______________ .

 God zei tegen Cornelius in een visioen dat hij _______________ moest
laten halen.

_______________ erop.
 De stem zei tot Petrus dat hij de dieren moest doden en
_______________ .
 De stem zei ook: “Wat God rein heeft verklaard, mag jij niet als
_______________ beschouwen (Handelingen 10:15).
 Petrus zei tot Cornelius dat “wie in Jezus gelooft, vergeving krijgt van
_______________, door Zijn naam” (Handelingen 10:43).
 Terwijl Petrus sprak ontvingen Cornelius en zijn huisgenoten de
__________________________________________________________ .
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 In zijn visioen zag Petrus een laken met allemaal verschillende
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KLEURPLAAT 1
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