
LES 22 – PETRUS STEEKT OVER NAAR DE HEIDENSE BINNENWEG 

Handelingen 10 

THEMA:  Het aantonen van de verschillen en de overeenkomsten in de evangelieën 

van Petrus en Paulus. 

  

 Als je naar een sinaasappel en een mango kijkt, op hoeveel manieren kun je noemen 

waarin deze vruchten verschillen? In kleur? In smaak? In vorm? Op hoeveel manieren zijn ze 

gelijk of vergelijkbaar? Beide zijn rond, beide zijn vruchten, beide zijn goed te eten, enz. 

Vandaag gaan we zien hoe het evangelie (goed nieuws) van Petrus verschilt van het 

evangelie van Paulus. We zullen ook zien dat ze in sommige opzichten gelijk waren. 

Petrus genoot nog steeds zijn ambt als verkeersdirecteur op KONINKRIJKS-

BOULEVARD. Hij was onder de Wet en leidde slechts één volk in het Koninkrijk: de Joden, 

Handelingen 2:36. Hij en de andere apostelen toonden hun gezag door tekenen en wonderen. 

Handelingen 3:1-10, Handelingen 5:12-16. Maar dan in Handelingen 9:43 lezen we dat Petrus 

vele dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Een man in Caesaréa nu, 

genaamd Cornelius, een hoofdman van de legerafdeling, de Italische geheten, vroom en een 

man die God vreesde met zijn hele huis, gaf vele aalmoezen aan het Joodse volk en bad 

voortdurend tot God. Zijn gebeden en aalmoezen stegen ter gedachtenis op voor God en een 

engel van God droeg Cornelius op om sommige mannen naar Joppe te zenden, Petrus uit te 

nodigen om naar zijn huis te komen en om een boodschap van Petrus te horen. Vlak voor de 

drie mannen bij het huis van Simon aankwamen, had Petrus een visioen waarin God hem liet 

zien dat hij geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus de volgende dag ging Petrus met 

hen weg ook al was het een Jood ongeoorloofd om zich bij een vreemdeling te voegen of naar 

hem toe te gaan. Handelingen 10:1-33. 

 Met Cornelius stak Petrus over naar de HEIDENSE BINNENWEG. Petrus opende zijn 

mond en legde uit hoe hij nu begreep dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat in 

ieder volk degene die Hem vreest en gerechtigheid werkt, Hem aangenaam is. Daarna 

predikte hij het woord dat Hij aan de zonen van Israël heeft gezonden, toen Hij vrede 

verkondigde door Jezus Christus. Dat Deze aller Heer is. Hoe God Jezus van Nazareth heeft 

gezalfd met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij goeddeed en allen gezond maakte die 

door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem. Hoe de Joden Hem hebben 

gedood door Hem te hangen aan een hout en hoe God Hem op de derde dag opwekte; hoe Hij 

aan getuigen verscheen die door God tevoren gekozen waren en Hen bevool aan het volk te 

prediken dat Deze het is die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Dat 

ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Handelingen 10:37-

43.  

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord 

hoorden. De besneden gelovigen die met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf 



dat ook op de heidenen de gave van de Heilige Geest werd uitgestort; want zij hoorden hen in 

talen spreken en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: “Kan iemand soms het water 

weren, dat dezen niet zouden worden gedoopt, die de Heilige Geest hebben ontvangen 

evenals ook wij?” En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Petrus was door 

God gebruikt om naar de HEIDENSE BINNENWEG over te steken, zodat de andere discipelen 

zouden weten dat God het nu goedkeurde om het goede nieuws aan de heidenen te zenden. 

  

   

              Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Handelingen 10:45 

Vandaag leven we op GENADE LUCHTHAVEN. We realiseren ons dat er een aantal 

dingen in de boodschappen van Petrus en Paulus verschillen. God zegt ons dat we de dingen 

die verschillen moeten onderscheiden. Filippensen 1:10. Er wordt ons verteld om het Woord 

van de Waarheid recht te snijden. 2 Timotheüs 2:15. 

VERSCHILLEN 

1. Petrus was naar Cornelius gestuurd omdat deze God vreesde en gerechtigheid werkte.   

Handelingen 10:2,35. Maar Paulus kreeg het evangelie van de genade van God 

(Handelingen 20:24) omdat wij, gelovigen in Christus, hopeloos verloren zondaars 

waren. Romeinen 3:10-18, Romeinen 5:8,10. 

2. Degenen die door het evangelie van Petrus werden gered, spraken in talen. Dit werd als 

een teken voor de Joden gegeven. 1 Korinthiërs 1:22. Paulus zei dat de talen zouden 

ophouden. 1 Korinthiërs 13:8. 



3. Petrus doopte met water om gered te worden. Markus 16:15-16. Paulus zei: “Christus 

heeft mij niet gezonden om te dopen.” 1 Korinthiërs 1:17. Velen pogen om het voor de 

hand liggende in dit bijbelgedeelte te omzeilen. Bijvoorbeeld dat alles wat Paulus met 

deze uitspraak bedoelde was, dat het verkondigen van het evangelie het meest 

belangrijke was en dat hij de minder belangrijke taak van het dopen van anderen had 

gedelegeerd. Als Paulus het dopen aan anderen had overgedragen, zou het nog steeds 

onder Paulus zijn gezag zijn geweest dat de mensen werden gedoopt. Dit feit blijkt uit 

Johannes 4:1,2 waar “Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel 

Jezus Zelf niet doopte, maar zijn discipelen).” Als gezegd kan worden dat Jezus doopte 

ook al waren het eigenlijk de discipelen die het werk deden, kan het ook gezegd worden 

dat Paulus doopte toen hij dit werk aan zijn helpers delegeerde. Paulus beoefende een 

aantal zaken die met Israël’s Koninkrijksevangelie verband houden. Maar terwijl de 

openbaring betreffende het programma voor het Lichaam van Christus vorderde, 

verklaarde Paulus uiteindelijk in Efeziërs 4:5: “Er is één Heer, één geloof en ÉÉN doop.” 

Er kan geen twijfel zijn over welke doop in Efeziërs 4:5 wordt bedoeld. 1 Korinthiërs 

12:13 zegt duidelijk dat wij door de doop van de Heilige Geest in het Lichaam van 

Christus zijn geplaatst. 

4. Petrus predikte de Wet, maar Paulus predikte dat heidenen niet onder de wet waren, 

maar onder genade. Romeinen 6:14. 

 

OVEREENKOMSTEN 

 

1. Zowel Petrus als Paulus predikten vergeving van zonden door het geloof in Christus. 

Handelingen 10:43, Romeinen 3:22. 

2. Beiden hadden een wereldwijde bediening. Petrus voor de stichting van het Koninkrijk; 

Paulus voor de roeping van het hemelse Lichaam van Christus. Handelingen 1:8, 2 

Korinthiërs 5:19. 

3. Beiden beloven de wederkomst van Christus. Petrus vertelt over Zijn komst als Koning 

naar de aarde; Paulus vertelt over Zijn komst in de lucht om het Lichaam tot Zich te 

verzamelen. Handelingen 3:20, 1 Thessalonicensen 4:16-17. 

 

Petrus predikte alleen maar tot de Joden totdat God openbaarde dat bij Hem geen 

aanzien des persoons is. Het werd aan Paulus gegeven om de volledige waarheid te tonen 

van het compleet neerhalen van alle verschillen. Efeziërs 2:14. Nu wil God dat wij zien dat 

mensen van alle kleuren en rassen zonder religieuze werken gered moeten worden. Ze 

moeten individueel gered worden door persoonlijk geloof in de dood, begrafenis en opstanding 

op de derde dag van onze Here en Verlosser Jezus Christus. 

 

GEHEUGENVERS: “Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider 

die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt.” 2 Timotheüs 

2:15. 



LES 22 – WERKBLAD 

Petrus predikte het Evangelie (wat goed nieuws betekent) van het KONINKRIJK, terwijl Paulus 

was geroepen om het Evangelie (goed nieuws) van het LICHAAM VAN CHRISTUS te 

prediken. Het doel van deze les is om de verschillen en de overeenkomsten van de twee 

boodschappen te laten zien. Vul de gegeven referenties in en je zal het belang zien om het 

woord der waarheid recht te snijden. 

      VERSCHILLEN 

   PETRUS      PAULUS 

1.-2.  Naar Cornelius gezonden omdat hij  Naar de heidenen gezonden omdat zij  

______________________________.  _______________________________. 

Handelingen 10:35     Romeinen 5:8 

3.-4.  Die gered waren spraken in   Zei dat talen     

______________________________.  _______________________________ 

Handelingen 10:46     1 Korinthiërs 13:8 

5.-6.  Doopte met ________________ ____.  Zei dat hij niet was gezonden om te 

Handelingen 10:47      ____________. 1 Korinthiërs 1:17 

OVEREENKOMSTEN 

7.-8.  Vul de lege ruimtes hieronder in en je zult zien hoe de boodschappen van Petrus en 

Paulus op vele manieren gelijk waren. 

Beiden predikten vergeving van zonden door ________________ in de Here Jezus 

Christus. Handelingen 10:43, Romeinen 3:22. 

Beiden hadden een bediening voor ___________________________. Handelingen 1:8, 

2 Korinthiërs 5:19. Petrus voor het stichten van het Koninkrijk; Paulus voor de roeping 

van het Lichaam van Christus.  

Beiden hebben een bediening van de __________________ van Christus. Handelingen 

3:20, 1 Thessalonicensen 4:16-17. Petrus vertelt van Christus’ komst als Koning; 

Paulus vertelt van Christus’ komst als Hoofd om het Lichaam van Christus te 

verzamelen.  

9. Je bent een Ambassadeur voor Christus. Hoe vertel je de mensen om gered te worden? 

Schrijf de Schriftreferenties die je zou gebruiken: ______________________________ 

_____________________________________________________________________. 

10. Schrijf 2 Timotheüs 2:15 op: _______________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 


