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Vervang elke keer die prentjie met die gepasde woord: 

Petrus en Kornelius - Handelinge 10:1-23  

In Sesarea was daar ‘n man met die naam Kornelius.  Hy was ‘n leier van die Romeinse soldate in die weermag.  Hy en sy 

gesin was baie    vir die Here.  Hy het elke dag gebid en sy    gelees.  Hy het graag die Jode  wat arm was, gehelp.   

Een middag het hy ‘n  man gesien wat na hom toe kom.  Die engel het na hom geroep en gesê: “Kornelius!”  Kornelius 

het geskrik en toe gesê:  “Wat is dit meneer?” 

Die    sê toe vir Hom:  “God is bly dat jy so baie bid.  Hy hoor jou gebede.  Hy weet ook dat  jy die arm mense help.  

Stuur nou dadelik van jou mense na die stad Joppe toe.  Hulle moet vir Petrus gaan sê dat hy by jou moet kom kuier.”  

Dan lees ons verder dat Petrus, wat toe nog Joppe was, op die stoep gesit en bid het. 

Terwyl Petrus sit en bid het hy die volgende visioen gesien: ‘n Laken het voor hom, uit die hemel, tot op die grond gesak. 

Op die laken was baie soorte  asook groot en klein diere. 

Die Here het aan Petrus die opdrag gegee om die diere te   en te  , maar Petrus wou dit nie doen nie.  Hy het 

geweet dat hy, wat ‘n Jood was, nie sulke soort kos mag eet nie.  MAAR God het aan hom die opdrag gegee:  “As God sê  

dat jy maar iets mag doen, dan hoef jy nie bang te wees nie.  Jy kan dan weet dat jy dit maar mag doen.”   

God het          keer, so met Petrus gepraat en daarna het die laken weer opgegaan in die hemel.  Kort daarna het die 

mans wat deur Kornelius na Petrus gestuur is, daar aangekom en vir hom na hulle   toe genooi.   God het deur 

sy Gees vir  Petrus bevestig dat hy saam met hierdie  mans (wat nie Jode was nie) na hulle huis toe mag gaan. 
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