
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 5 - Petrus bij Cornelius  

 

Beginzin 

In Cesarea woont een Romeinse legerofficier. Zoals een kaars licht verspreidt, is hij een voorbeeld 

voor anderen: hij gelooft in God, bidt gedurende de hele dag en geeft met gulle hand van zijn 

rijkdom aan arme en zieke mensen.  

 

Een visioen voor Cornelius 

• In een visioen komt een engel naar hem toe. 

•  “God heeft jouw gebeden verhoord; Hij heeft gezien, dat je goed bent voor arme 

mensen”. 

• Kan God dat ook over jou zeggen? Dat je voortdurend tot Hem bidt en dat je geeft om je 

naaste, de mensen om je heen? 

• De engel vervolgt: “Je moet mannen naar Joppe sturen. In die stad is Petrus. Hij kan je 

vertellen hoe je zalig kunt worden”. 

• Cornelius stuurt twee huisknechten en een soldaat die de Heere dient, naar Joppe. 

 

Een visioen voor Petrus 

• Petrus is op het dak van het huis. Hij wil gaan bidden, maar wordt hongerig. 

• Terwijl er eten voor hem wordt klaargemaakt, overvalt hem een soort droom. 

• De hemel gaat open en er wordt een laken neergelaten op de aarde. 

• In het laken zijn allerlei dieren. Maar ze zijn allemaal onrein! 

• Er klinkt een stem (tot drie keer toe): “Sta op, Petrus, slacht en eet!” 

• Petrus weigert: “Nee Heere, ik mag geen onreine dieren eten.” 

• De stem klink weer: “De Heere Zelf heeft deze dieren rein gemaakt; dus je mag ze wel 

eten.” Maar Petrus weigert beslist. 

• Het laken wordt weer opgehaald in de hemel. 

• Petrus begrijpt niet wat deze droom betekent. 

 

Petrus wordt opgehaald 

• De Heilige Geest vertelt Petrus, dat er drie mannen aan de poort staan om hem op te 

halen. Hij moet met hen meegaan, want de Heere heeft hen gestuurd. 

• Petrus vraagt: “Waarom komen jullie mij halen?” 

• De mannen zeggen: “Onze hoofdman dient de Heere. Een engel heeft hem gezegd, dat u, 

Petrus, hem woorden van zaligheid kunt vertellen”. 

• Zalig worden betekent ‘redding krijgen, verlossing van je zonden’. Verlang jij daarnaar, zoek 

je de Heere Jezus, houd je veel van God, net als Cornelius?  

 

Petrus bij Cornelius 

• Petrus neemt enkele Joodse mannen mee.  

• Cornelius heeft zijn familie en vrienden uitgenodigd in zijn huis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hij gaat Petrus tegemoet, valt voor hem neer en aanbidt hem. 

• Petrus bestraft hem: “Sta op, ik ben ook maar een mens!” 

• Petrus spreekt hem toe: “Als Joodse man hoor ik eigenlijk niet met heidenen om te gaan. 

Maar in een droom heeft God mij verteld, dat Hijzelf kinderen onder de heidenen heeft. 

Daarom ben ik gekomen.” 

 

Petrus preekt 

• Cornelius zegt: “Wij zijn hier om te luisteren naar de woorden, die God tegen u heeft 

gezegd.” 

• Petrus: “God kijkt niet naar wat mensen doen of naar wie ze zijn. Maar iedereen die Hem 

dient, is Hem lief.” 

• “Jezus van Nazareth is gekomen om vrede te brengen. Allereerst is dat een boodschap voor 

het volk Israel. Maar Hij is ook gekomen voor heidenvolken.” 

• “Iedereen die in Hem gelooft, krijgt door Zijn Naam vergeving van zonden”. 

• Hoor je dat? Dat is niet alleen een boodschap voor Cornelius, dat geldt ook voor jou! Als je 

in Hem gelooft, ontvang je vergeving van je zonden.  

 

De uitwerking 

• Na deze boodschap valt de Heilige Geest op iedereen in het huis. Niet alleen op de 

aanwezige Joden, maar ook op de heidenen! 

• Ze spreken in vreemde talen en loven en prijzen God. 

• Petrus zegt, dat het heil er dus ook voor de heidenen is; daarom moeten zij gedoopt 

worden.  

• De Joden zijn  zeer verbaasd: kunnen dan zelfs de heidenen zalig worden?! 

 

Slotzin  

Wat Cornelius deed (bidden en voor de arme mensen zorgen) was goed. Maar hij had nog niet het 

geloof in de Heere Jezus. Daar zorgde de Heere voor door de preek van Petrus.  

 

 


