
Jy is altyd
welkom





Do not deny the pain of today,
but in the same time

Do not deny the hope of tomorrow



Through the sadness, there is still 
so much light and so much hope





Jy is altyd
welkom







Handelinge 10:1-20; 
30-32 & 34-35







Handelinge 10:1-20; 
30-32 & 34-35



Jesus sit sy bediening op aarde
deur sy kerk voort

Hierdie bediening behels ‘n groei
na binne en buite

Hierdie bediening behels om grense
oor te steek 



1:15-8:3 - Eerste hoofdeel - Jerusalem 

1:1-14 – Proloog en hemelvaart

8:4 – 11:18 – Tweede hoofdeel - Samaria 

11:19 -15:35 – Derde hoofdeel - Antiogië



Jode Buitelandse
Jode

Nie-Jode

Jerusalem Samaria Antiogië



1. In Sesarea was daar 'n man met die naam Kornelius, 'n kaptein
in die sogenaamde Italiaanse regiment. 2. Hy was godsdienstig en
godvresend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die
armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid.
3. Een middag teen drie-uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van
God na hom toe sien kom wat na hom roep: “Kornelius!” 4.
Kornelius het hom verskrik aangekyk en gevra: “Wat is dit,
Meneer?”Die engel sê toe vir hom: “God het gelet op jou gebede
en op wat jy vir die armes doen, en Hy het aan jou gedink. 5. Stuur
nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal
wat ook Petrus genoem word. 6. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n
leerlooier, wat by die see woon.” 7. Nadat die engel wat met hom
gepraat het, weggegaan het, het Kornelius twee van sy
huisbediendes en een van sy lyfwagte, 'n godsdienstige soldaat,
geroep. 8. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur.



9. Die volgende dag teen twaalfuur die middag, toe hulle op hulle
reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van
die huis om te bid. 10. Hy het later honger geword en hy wou iets
hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in
geesvervoering geraak. 11. Hy het die hemel oop gesien en iets
soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien
afkom grond toe. 12. Daarin was van al die viervoetige en die
kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. 13. Hy
hoor toe 'n stem vir hom sê: “Kom, Petrus, slag en eet.” 14. Maar
Petrus sê: “Nooit nie, Here! Ek het nog nooit iets geëet wat
onheilig of onrein is nie.” 15. Hy hoor die stem toe weer, die
tweede keer, vir hom sê: “Wat God rein verklaar het, mag jy nie
onrein ag nie.”



16. Dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer in die 
hemel opgetrek. 17. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis 
van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius 
gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van 
Simon 18. en doen toe navraag of Simon wat ook Petrus genoem 
word, daar tuis is. 19. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê 
die Gees vir hom: “Daar is drie mans wat jou soek. 20. Kom, gaan 
ondertoe en moenie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want 
Ek het hulle gestuur.”



30. Kornelius antwoord: “Vier dae gelede so teen drie-uur
die middag was ek in my huis besig om te bid. Toe staan
daar skielik 'n man met blink klere voor my, 31. en hy sê:
‘Kornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir
die armes doen. 32. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir
Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is tuis
by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon.’ 33.
Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed
om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid
van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.”



34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: 
“Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid 
maak nie, 35. maar in enige volk die mense aanneem 
wat Hom vereer en doen wat reg is. 



Mense verander nie maklik van 
standpunt of oortuiging nie



Wanneer God jou agter
sy skerms laat sien



Ingeskakel by 
God se plan 
en werk

Hy doen dit
hier deur

gebed



Jode Buitelandse
Jode

Nie-Jode

Jerusalem Samaria Antiogië



Jy is
ingeskakel by 
God se plan 

en werk



Kom voor groot
probleem te staan



God konfronteer
menslike

oortuigings

God konfronteer
met fisiese

Honger & gesig





Juis omdat drumpeltye reeds die belofte 
van die nuwe lewe in sigself dra; 

kan dit 'n mens ook ánders laat kyk, 
nuwe kante van die werklikheid laat sien, 

jou verbeelding nuut aangryp. en só vir God, 
jouself en ander laat herontdek!



God konfronteer
ook my en jou

oortuigings



God laat ons
agter sy skerms 

sien en bring 
ons inbeweging

Insig kom nie
dadelik nie



God laat ons
agter sy skerms 

sien en bring 
ons inbeweging

Wat het Petrus 
in beweging

gebring?



God laat ons
agter sy skerms 

sien en bring 
ons inbeweging

Wat sien Petrus 
agter die skerms?



Wat laat God jou
agter sy skerms sien
en hoe bring dit jou

inbeweging?



God roep ons
op tot ‘n nuwe
gehoorsaamheid



Mense verander nie maklik van 
standpunt of oortuiging nie



Sien jy raak wat God jou wil laat
sien agter sy skerms?

Hoor jy God se stem wat roep in die stem van ander?
Reageer jy met insluitende en uitreikende genade

Wanneer jou “hulle” jou lewenspad kruis?









Sien jy raak wat God jou wil laat
sien agter sy skerms?

Hoor jy God se stem wat roep in die stem van ander?
Reageer jy met insluitende en uitreikende genade

op wanneer “hulle” jou lewenspad kruis?


