
Bijbelstudie Handelingen 10:47 Wie houdt God tegen? 

 

Lees Handelingen 10:1-48 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Wat betekent het visioen dat Petrus ziet (Handelingen 10:11-16) volgens jou? 

• Het is Petrus met de paplepel ingegoten dat je geen onreine dieren mag eten 

(Handelingen 10:14). Het behoort tot zijn Joodse identiteit.  

Wat is jou met de paplepel ingegoten, behoort misschien wel tot jouw Gereformeerde 

identiteit, maar waar nu anders over gedacht wordt? Hoe ga je daarmee om? 

• Mediteer over Jezus’ uitspraak in Matteüs 15:11 “Niet wat de mond ingaat maakt de 

mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.” 

• Is Jezus er ook voor jou? Ben jij niet te onrein? 

• God wil iedereen aan tafel, zelfs Romeinen. Bedenk waar Petrus’ weerstand tegen de 

Romeinen precies zit? Heb jij ook ‘Romeinen’ in jouw leven? 

• De profeet Jona wist al dat “God genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot 

vergeving bereid” (Jona 4:2). Maar Jona wilde hier niet aan. Hij sputtert nog heftiger 

tegen dan Petrus. Hoe ruimdenkend je ook bent, in Gods hart is meer ruimte dan jij 

eigenlijk wilt. Gods genade is niet altijd leuk, het druist tegen jouw gevoel in, morrelt 

aan jouw zekerheden. Genade doet jou… pijn. Kan jij de ruimte in Gods hart peilen?  

• Stelling: “Jezus is de Ichthus (vis) die redt. Met een stukje paling op het brood en bij 

de wijn kan je dit nog beter proeven.” 

• Hoe komt Petrus tot ander inzicht? Wijs de rol van de Geest aan in Handelingen 10. 

• Stelling: “Gereformeerden zijn wel opgevoed met Woord, maar veel minder met 

Geest. We laten de Geest te vaak links liggen: God leidt door Woord én Geest.” 

• Welke rol speelt de Geest in jouw leven?      © Reinier Kramer | 2021 


