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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

HET VISIOEN VAN PETRUS
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“Moet je kijken wat een groot beest!” Loïs stoot 
Hanna aan. “Die daar!” De meiden staan tegen het 
hek van het dierenverblijf aangeleund en vallen 
tijdens het schoolreisje van de ene in de andere 
verbazing. In het veld voor hen lopen allerlei soorten 
dieren. Giraffes, zebra’s, antilopen en ook het dier 
waar Lois naar wijst. “Het lijkt wel een beetje op een 
koe!” De meester van groep 8, die net langsloopt, 
komt even naar hen staan. “Dat is een buffel, die 
leven op de Afrikaanse savanne.” “Kijk nou!” Voor 
hun ogen stapt de buffel in een ondiepe poel met 
modder. “Hè bah! Wat vies!” Hanna trekt haar neus 
op. “Weet je nog dat de juf op school vertelde over 
onreine dieren? Nou, deze is sowieso onrein!” De 
meester kijkt Hanna glimlachend aan. “Volgens mij 
heeft dat niets met vies te maken. Onreine dieren 
mochten niet gegeten worden, zodat de mensen er-
aan zouden denken dat God heilig is.” “Oh, dat wist ik 
helemaal niet.” Hanna kijkt Lois verbaasd aan. “Weer 
iets geleerd vandaag, meiden!” zegt de meester 
terwijl hij verder loopt. “Kom!” Lois trekt aan Hanna’s 
mouw. “Dit gaan we aan onze juf vertellen!” 
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Invullen

PUZZEL

Wat heeft de uitkomst met het verhaal te maken? 

Weet je de antwoorden? Zet de letters uit de gekleurde vakjes in de juiste volgorde. 
Wat is de uitkomst? 

1.  Cornelius was een ……………… over honderd.

2.  Petrus logeerde in ………………. 

3.  In het visioen zag hij een ……………… laken dat uit de hemel kwam. 

4.  Het laken was gevuld met heel veel soorten ………………. 

5.  De stem zei: “Sta op, ………………en eet!”

6.  Petrus ……………… dit bevel. 

7.   Twee ……………… en een vrome soldaat vragen of Petrus mee wil komen. 

8.   Cornelius heeft zijn ……………… en beste vrienden uitgenodigd. 

9.  Na de preek van Petrus wordt de Heilige Geest ………………. 

10.  Cornelius en zijn gezin worden ………………. 

Kies uit: 

SLACHT    GEDOOPT    WEIGERT    LINNEN    HOOFDMAN    UITGESTORT    

BEDIENDEN    DIEREN    JOPPE    FAMILIE 
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Gevonden letters

Antwoord
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Petrus kreeg van de Heere God een visioen te zien. Hij zag een voorwerp dat 

leek op een linnen laken. Dit laken zat vol met dieren, rein en onrein. 

1. Wat betekende dit visioen? 

2. Hoe kwam Petrus achter deze betekenis? 

3. Wat betekent dit visioen voor ons? 

De Heilige Geest sprak in het hart van Petrus. Hij zei dat Petrus met de drie 

mannen mee moest doen en niet hoefde te twijfelen. 

1. Spreek de Heilige Geest ook tot ons? 

2. Hoe doet Hij dit? 

De mannen uit de gemeente van Joppe waren verbaasd dat de Heilige Geest 

ook op de heidenen werd uitgestort. 

1. Hoe zagen de mannen uit Joppe dat de Heilige Geest werd uitgestort? 

2. Waarom waren de mannen uit Joppe hier zo verbaasd over?  

3.  De Heere Jezus leerde Zijn discipelen bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. Wat 

heeft die bede met deze geschiedenis te maken? 

 

Om over 

te praten

Welke dieren mochten de Joden eten? 
Zet een kruisje bij de juiste plaatjes.  



PUZZEL

Wat staat er? Begin bij de eerste letter 

en sla telkens een letter over. 

GWAVASTADEAFNQHRETEUNYOENWDZEARS
WWIEJCSFTAAHLGDREWVJOILUKZEKN

Streep de woorden door. Je vindt deze horizontaal, verticaal en diagonaal. 

Wat is de oplossing? 

E U W K E N G E L

O V N I T A L E N

N K A P E T R U S

C O R N E L I U S

R IJ K K G E E S T

C E S A R E A O M

A P O S T E L E N

V I S I O E N I E

H E I D E N E N E

APOSTELEN 

CESAREA 

CORNELIUS 

ENGEL 

EVANGELIE 

GEEST

HEIDENEN 

PETRUS 

TALEN 

VISIOEN

Oplossing:


