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Het is twaalf uur in de middag. Petrus kijkt vanaf het dak van het huis omhoog en bidt. Na het bidden 
roept hij zijn knecht. ‘Wil je wat eten voor me klaarmaken?’ Terwijl hij op het eten wacht, glijdt Petrus’ 
blik over de stad Joppe. 
Hé, wat gebeurt er nu? Het is of de lucht openscheurt. Er komt iets naar beneden. Een linnen laken. 
De hoeken samengebonden aan de bovenkant. Het laken is ergens mee gevuld. 
De bundel valt open. Dieren. Allerlei dieren. Wilde dieren, kleine dieren, offerdieren, vogels, reptielen, 
reine en onreine dieren krioelen door elkaar. 
‘Sta op, Petrus’, klinkt een stem. ‘Slacht van deze dieren en eet.’
Petrus schrikt. ‘Nee Heere, ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is!’ De Joden mochten alleen reine 
dieren eten van de Heere, zoals koeien en schapen. Onreine dieren zoals paarden en varkens aten de 
Joden niet.
Maar de stem zegt: ‘Wat voor God rein is, mag u niet verachten.’
Opnieuw krijgt Petrus de opdracht te slachten en te eten. Hij geeft hetzelfde antwoord. En weer zegt de 
stem: ‘Wat voor God rein is, mag u niet verachten.’ 
Voor de derde keer herhaalt de stem de opdracht en blijft Petrus weigeren. Dan wordt het laken 
opgetrokken en verdwijnt. 
Dit was een boodschap van de Heere. Petrus kan niet geloven dat de Heere duidelijk maakt dat 
de wetten van Mozes niet meer gelden. Toch lijkt het erop dat dit visioen dát wil zeggen. Maar wat 
betekent dat dan precies?
‘Petrus’, zegt de Heilige Geest in Petrus’ hart. ‘Zie, drie mannen zoeken u. Ga naar beneden en reis met 
hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.’
Beneden staan drie mannen. ‘U zoekt mij’, zegt Petrus. ‘Waarom bent u gekomen?’
De mannen buigen. ‘Cornelius, een Romeinse hoofdman over honderd, heeft ons naar u gestuurd. Een 
engel Gods heeft hem de opdracht gegeven dat hij u moet halen om woorden van zaligheid te horen.’
‘Ik zal komen’, zegt Petrus. ‘Morgen reizen we naar Cornelius.’

Om samen over na te denken  

Los de rebus op. 
In welk vers van psalm 96 staat deze tekst?

Kleur de onreine dieren rood. Geef de reine dieren een andere kleur.

Petrus brengt het Woord van de Heere aan de Joden en de 
heidenen. Wat is het nodig dat iedereen het Woord van God 
hoort.

Bij ons gaan elke zondag de deuren van de kerk open. Daar 
wordt steeds weer uit Gods Woord verteld. Weet je dat 
er mensen zijn die nog nooit in een kerk zijn geweest? Er 
zijn mensen die nog nooit de bijbelse boodschap gehoord 
hebben. Daarom gaan er zendelingen op reis. Zij mogen het 
Woord van de Heere ook aan die mensen vertellen. In Ecuador is evangelist Fris op bezoek bij een gezin.

•  Hoe reageren Cornelius en de andere mensen in zijn huis op de boodschap van Gods Woord? 
•  Hoe zullen mensen op het zendingsveld reageren op het horen van Gods Woord? 
•  Ken je andere voorbeelden van hoe mensen reageren op Gods Woord? Bijvoorbeeld uit de Bijbel, 

uit de geschiedenis of misschien wel uit je omgeving? 
•  Is er in jouw hart verlangen naar Gods Woord? 

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN 
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTENPETRUS EN CORNELIUS   groep 3-5

Rein en onrein

Gods Woord overal

Oplossing:



Kleurplaat

Jood en heiden

Kleuren en schrijven
Wat gebeurt er op deze plaatjes? Schrijf het eronder. Kleur daarna de plaatjes in. 

De volgende morgen dag reist Petrus met de drie mannen mee naar Cornelius. Verrast kijkt Petrus 
naar de groep mensen in het huis van Cornelius. Familieleden en vrienden van de Romein, 
maar ook soldaten en bedienden. Rijke en arme mensen zitten door elkaar. 
Het is alsof Petrus weer in dat laken kijkt, vol krioelende dieren. Dát is de betekenis! ‘Wat voor God 
rein is, mag u niet verachten’, zei de stem. Deze heidenen zijn voor God aan de Joden gelijk. 
En hij mag hen de grote werken van God verkondigen!
Cornelius vertelt Petrus en de mensen in huis hoe God hem duidelijk maakte dat hij Petrus moest 
vragen te komen spreken. Dan kijkt hij Petrus afwachtend aan.
‘Ik hoor dat God geen onderscheid maakt tussen mensen’, zegt Petrus luid en duidelijk. 
‘Ieder die de Heere vreest, is aangenaam voor Hem. Ik mag u allen de vrede verkondigen door 
Jezus Christus.’
Petrus vertelt over het leven, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. 
Hij besluit: ‘De profeten hebben het gezegd: ieder die in deze Jezus gelooft, zal vergeving van 
zonden ontvangen in Zijn Naam.’

Er valt een stilte na deze indrukwekkende woorden. En in die stilte gebeurt het. De Heilige Geest 
daalt neer in het huis van Cornelius. Hij vervult de aanwezigen. Ze beginnen te spreken in vreemde 
talen en maken God groot.
In een flits komen de woorden van Jezus terug in Petrus’ gedachten: ‘Ga heen, verkondig het 
Evangelie aan alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…’ 
‘Zouden deze mensen niet gedoopt moeten worden’, vraagt Petrus hardop, ‘als zij zo duidelijk de 
Heilige Geest ontvangen hebben?’ 
Een grote doopplechtigheid volgt. Vele heidenen ontvangen het teken van de Heere Jezus 
Christus, Zijn Vader en de Heilige Geest. Petrus is er getuige van: het Evangelie is een blijde 
boodschap voor álle mensen.

Vul de woorden bij het juiste nummer in. In elk hokje mag één letter. Bij het zoeken van de 
antwoorden kun je Handelingen 10 gebruiken.

Extra materiaal 
Op www.zgg.nl/voor-kinderen/voor-leerkrachten/lesbrieven zijn twee extra bouwplaten te vinden 
bij deze lesbrief. Je kunt ze gratis downloaden en printen op het gewenste papier.

1 Petrus brengt het Woord van de Heere aan de Joden en aan de …
2 Paulus zegt: ‘Ik mag u allen de … verkondigen door Jezus Christus.’
3 Hoe heet de Romeinse hoofdman?
4 Waarin liet de Heere de onreine en reine dieren aan Petrus zien?
5 Het … is een blijde boodschap voor alle mensen.
6 ‘Ieder die in deze Jezus gelooft, zal … van zonden ontvangen in Zijn Naam.’
7 ‘Ga heen, verkondig het Evangelie aan alle volken, hen … in de Naam van de Vader, 
 de Zoon en de Heilige Geest.’
8 De mensen beginnen te spreken in vreemde talen en maken … groot.
9 Jood of heiden, dat maakt niet uit. Het gaat er om dat je in God …
10 ‘Wat voor God … is, mag u niet verachten.’
11 .… is een knecht van God.
12 Wat gebeurt er als de Heilige Geest in het huis van Cornelius komt? Ze maken God groot en 
 beginnen te spreken in vreemde …
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Wat is de oplossing? 


