
 

 

 

 

 

75. Goed nieuws voor iedereen 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 10:35. 

 Heb je wel eens een bericht gekregen dat je heel blij maakte – misschien een 

verjaardagskaart of een telefoontje? 

 Kun je een bijbelverhaal bedenken waarin God een bericht geeft aan iemand? (Als je niets 

kan bedenken, kijk dan in ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.) 

 Denk aan sommige woorden die God gaf aan jou toen je in de Bijbel las. Of door wat iemand 

tegen je zei, of een gedachte die in je opkwam. Wanneer wist of voelde je dat God tegen je 

praatte? 

Lees verder… 

 

Wat er aan vooraf ging… 

Cornelius was een Romeinse soldaat die in God geloofde. Hij zag een engel die hem vertelde dat 

iemand Petrus moest gaan halen. Cornelius stuurde direct drie van zijn mannen op pad. Op dat 

moment gaf God Petrus een vreemde droom – en vertelde hem om met de mannen mee te gaan die 

bij hem langs zouden komen. 

Lees nu samen Handelingen 10:23b-33. 

 

Wat er daarna gebeurde… 

Petrus vertelde Cornelius en heel zijn familie en al hun bedienden over Jezus. Ze geloofden wat 

Petrus zei en de heilige Geest kwam bij hen, net zoals bij het Pinksterfeest. Ze waren de eerste niet-

joodse mensen die Jezus gingen volgen. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 96 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Cornelius Hij was een centurion, een officier in het Romeinse leger. Hij was de baas over de 

soldaten in Caesarea. 



 

 

 

 

 

Op bezoek gaan Joden en niet-joden gingen niet met elkaar om. Daarbij komt dat de 

Romeinen het land met geweld over hadden genomen en ze werden gehaat door bijna 

iedereen in de buurt. Het was dus een enorme stap voor Petrus om bij Cornelius op bezoek te 

gaan. Toen Cornelius christen werd, was hij de eerste niet-jood of ‘heiden’ die zich bekeerde. 

Onrein Er waren veel regels over wat joden wel en niet mochten eten. Voedsel dat ze 

mochten eten was ‘rein’; voedsel dat niet was toegestaan was ‘onrein’. God gaf Petrus een 

droom waarin al het eten ‘rein’ was. Toen hij Cornelius ontmoette, snapte Petrus dat de droom 

over mensen ging: God maakt geen onderscheid tussen mensen. (Handelingen 10:34). Zowel 

joden als niet-joden konden christen worden. 

Probeer het uit 

Ongeveer 1900 jaar nadat Petrus Cornelius ontmoette, hield een man – Martin Luther King - een 

beroemde toespraak in Amerika. De toespraak is ook wel bekend als ‘I have a dream’ (dat betekent: 

‘Ik heb een droom’). Hij sprak over vrijheid en over gelijkheid onder de mensen. Hier vind je een 

gedeelte van wat hij zei tijdens de toespraak op 28 augustus 1963: 

‘Ik droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land leven waar ze niet worden beoordeeld 

op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. 

Ik droom dat vandaag! 

Ik droom dat op een dag… kleine zwarte jongens en zwarte meisjes de handen van kleine witte 

jongens en witte meisjes kunnen beetpakken alsof het broers en zussen zijn. 

Ik droom dat vandaag! 

Wanneer we vrijheid laten klinken… zullen we in staat zijn om de dag dichterbij te brengen waarop al 

Gods kinderen, zwarte en blanke mensen, joden en heidenen, protestanten en katholieken, de 

handen ineen kunnen slaan en kunnen zingen: ‘Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God de Almachtige, 

we zijn eindelijk vrij!’ 

Wat voor bericht liet God in Petrus’ droom zien? Wat wilde Martin Luther King duidelijk maken in zijn 

droom over de toekomst? Praat met een volwassene over wat je kunt doen om deze droom waar te 

maken in je eigen huis, school of buurt. 

Praten met God 

Jezus, dank U dat alle verschillende mensen in de wereld kunnen geloven. Help mij om te geloven in 

U. 


