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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 een huisknecht. ‘Wil je wat eten voor me klaarmaken?’ 
Om hem heen blinkt de stad Joppe in het zonlicht. De mensen hier hadden hem gesmeekt om naar Dorkas 
te komen. Deze vrouw deed zóveel goeds voor anderen, maar ze was gestorven. Wat een wonder gebeurde 
er toen. God gaf hem, Petrus, de kracht om haar op te wekken uit de dood! 
Hij werd uitgenodigd om te logeren in het huis van Simon. En daar is hij nu nog steeds.

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 Heere heeft duidelijke wetten 
gegeven. Onreine dieren mogen absoluut niet gegeten worden. 
Petrus hoort een stem: ‘Wat voor God rein is, mag u niet verachten.’
Opnieuw krijgt Petrus het bevel 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 gezonden.’
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 bevolen dat hij u moet halen om woorden van zaligheid te horen.’
‘Ik zal komen’, zegt Petrus. ‘Morgen reizen we naar Cornelius.’

Alle volken Woordzoeker
Kun jij de woorden vinden? Ze staan op alle mogelijke manieren in het veld.

Gods Woord over heel de wereld
In Handelingen 2 waren het Joden in Jeruzalem, in Handelingen 10 lezen we over de bekering van heidenen. 
Daarom is het Evangelie ook in ons land gebracht. Nog veel volken moeten bereikt worden met Gods Woord. 
Bid jij voor zendelingen? Vraag of de Heere hen wil zegenen. Het is Gods opdracht: ‘Gaat dan henen, onderwijst 
al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb’ (Mattheüs 28: 19). Er moeten nog steeds volken bereikt worden. Zij 
hebben nog nooit van God gehoord. 

Onderzoeken
Ga met elkaar naar deze site: https://joshuaproject.net/
In het midden zie je staan: explore unreached peoples. Dat zijn volken die nog niet bereikt zijn met het 
Evangelie. Ga met de muis over de verschillende landen. Kies met elkaar vijf landen uit waar nog veel mensen 
zijn die nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. Schrijf de namen van die landen op deze wereldkaart. 
Hoe kunnen deze volken toch bereikt worden? 

1. BEDIENDEN  9 
2. BETEKENIS  9
3. BIDDEN  6
4. CESAREA  7 
5. CORNELIUS 9
6. DAK  3
7. DIEREN  6 
8. DOPEN 5 
9. ETEN 4 
10. ENGEL  5
11. EVANGELIE   9
12. HANDELINGEN  11
13. HEIDENEN  8
14. HEILIGE GEEST  12
15. HOOFDMAN  8
16. JERUZALEM  9
17. JODEN 5 
18. JOPPE 5 
19. KNECHTEN  8 
20. LAKEN  5
21. LEVITICUS  9
22. LUCHT 5 
23. ONREIN  6 
24. PETRUS  6
25. REIN  4
26. SLACHT  6
27. VASTEN  6
28. VERGEVING  9
29. VISIOEN  7
30. WETTEN  6

Om te zingen 
Wijs: Wat de toekomst brengen moge

Er zijn kinderen op aarde  
die niet weten van Gods Woord;
en zij hebben van de waarde
van Gods Woord nog nooit gehoord.
In de Bijbel zegt de Heere,
dat Hij, soms op ‘t onverwacht,
altijd mensen zal bekeren
tot in ‘t late nageslacht.
 

Ook aan kind’ren wil Hij geven
door Zijn Woord en door Zijn Geest,
dat ze weer voor Hem gaan leven
dat hun hart Hem dient en vreest.
Daarom moeten w’ in ons leven,
zijn we blank, zwart, groot of klein,
smeken: ‘Heere, wil mij geven,
uit genâ Uw kind te zijn!’
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Klaar? Welke zin heb je gevonden?

Extra
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.

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN 
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTENPETRUS EN CORNELIUS   groep 6-8

Rein en onrein Handelingen 10: 1-23a



Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. De 120 discipelen zijn bij elkaar in 
Jeruzalem om te bidden om de komst van de Heilige Geest. Opeens is er het geluid van een geweldige wind. 
Ook zien de discipelen op elkaars hoofd wonderlijke vuurvlammen. Dat zijn tekenen van de Heilige Geest. 
Hun hart wordt vervuld door de Heilige Geest en ze beginnen te spreken in allerlei talen. Wonderlijk! 

Dan stapt Petrus naar voren. Hij hoort sommige mensen spotten. Hij legt de mensen uit wat er gebeurd is. 
Dat nu vervuld is wat door de profeet Joël is voorzegd: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 
uistorten van Mijn Geest op alle vlees.’ Petrus roept de mensen op zich te bekeren. Velen geloven met hun 
hele hart. Ze worden door de apostelen gedoopt. Er zijn wel 3000 mensen bekeerd op deze dag. Zo krachtig 
werkt de Heilige Geest! 

De volgende dag reist Petrus met hen naar Cesaréa. Verrast kijkt Petrus naar de menigte 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.

De Heilige Geest 

Jood en heiden Lezen: Handelingen 10: 23b-48

1.  Wat doet Petrus op het dak van zijn huis? (Hand. 10 : 9)

2. Heb jij vaste momenten waarop je bidt?

3. Hoe vaak ziet Petrus het visioen van het laken? (Hand. 10 : 16)

4. Wat gebeurt er met de mensen die in het huis van Cornelius 
zijn? (Hand. 10 : 44)

5. De mensen worden gedoopt. Velen geloofden. Ken je daar 
nog meer voorbeelden van uit de Bijbel of (kerk)geschiedenis?

Zoek Handelingen 2 op. In welke verzen kom je (bijna) hetzelfde tegen als in 
Handelingen 10? Schrijf kort op wat er gebeurt en in welk vers je het gevonden hebt.

Handelingen 10

Veel mensen zijn in Cornelius huis.

De Heilige Geest viel op allemaal.

Ze spreken met vreemde talen.

Petrus houdt een toespraak.

De mensen verbazen zich.

  
VersHandelingen 2
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Van het zendingsveld

Mirëdita djem dhe vajza, si jeni ju? 

Huh… wat is dat nu? Niet schrikken hoor! Hier staat gewoon: ‘Goedendag jongens en meiden, 
hoe gaat het met jullie?’ Zo begroet ik hier de kinderen op de club. Je spreekt het bijna net 
zo uit als het geschreven is, ongeveer zo: ‘Mirdieta djem dè vajza, si jenni joe?’ Niet zo heel 
moeilijk, toch? Probeer maar eens! 
Nu kun jij de kinderen in Albanië ook begroeten in het Albanees. Je ziet meteen hoe anders 
deze taal is dan het Nederlands. Niet alleen de taal is anders in Albanië. Er zijn nog veel meer 
verschillen. Het land ziet er heel anders uit. Hier zijn veel mooie bergen en rotsen. 
De mensen hebben andere gewoontes, bijvoorbeeld: je hoofd schudden, betekent ‘ja’. 
Met je hoofd knikken, betekent ‘nee’. Dat moet je eens proberen… Best lastig, hè?

Cornelius en Petrus waren heel verschillend. Cornelius was een buitenlander. Petrus een 
Jood. Cornelius kende niet precies alle Joodse wetten. Petrus wel en hij probeerde zich er 
heel nauwkeurig aan te houden. En toch… is het jou opgevallen? Er is een belangrijke over-
eenkomst tussen Cornelius en Petrus. Allebei nemen ze de tijd om de Heere te zoeken. 
En juist terwijl ze bidden, spreekt God tot hen. Hij wijst hen de weg. Cornelius krijgt de 
opdracht om Petrus te laten halen. Aan Petrus laat de Heere zien dat hij moet meegaan 
met Cornelius’ knechten, ook al leven ze heel anders dan hij gewend is. 

Ook nu zendt de Heere mensen naar allerlei plaatsen en landen om over Hem te vertellen. 
Daarom werk ik in Albanië onder kinderen en vrouwen. Soms weet ik aan het begin van de 
dag niet goed wie ik die dag over de Heere kan vertellen. Dan bid ik: ‘Heere, mag ik vandaag 
mensen ontmoeten aan wie ik iets van U mag laten zien?’ En dan wijst de Heere de weg. 
Hij hoort ons gebed! 
Ik kom dan iemand tegen op straat met wie ik een gesprekje heb. Of ik ga bij iemand op 
bezoek en ik mag iets voorlezen uit de Bijbel. Dat ik een buitenlander ben, zien mensen gelijk. 
Soms versta ik hen niet goed of zie ik dat zij ergens op een heel andere manier mee omgaan. 
We zijn zo verschillend. Maar dat geeft niet. 
Ook in de Albanese kerk zijn dingen anders dan jij misschien gewend bent. Wij zingen met 
andere instrumenten, de kleding van mensen is anders. Maar maakt dat voor de Heere 
verschil? Nee, helemaal niet. Iedere keer merk ik het weer: als we samen luisteren naar Gods 
Woorden, als we samen de Heere zoeken, vallen alle verschillen weg. Dan spreken we toch 
dezelfde taal.

Rond de troon van God zullen straks mensen staan uit Albanië en uit Nederland, ja, uit alle 
landen, stammen, volken en talen. Lees Openbaring 7 maar eens. Ook al zijn ze heel verschil-
lend, samen zullen ze de Heere loven, omdat Hij hen heeft opgezocht. Ik hoop dat jij er ook 
bij zult zijn! 

Hartelijke groet uit Albanië,
Gerdine Zoeteman

Zoek Leviticus 11 op. Dit gedeelte gaat over de reine en onreine dieren. Streep de onreine 
dieren weg. Kleur daarna de reine dieren.


