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Petrus spreekt, in Hand.2:36, tot “HET GANSE HUIS ISRAËLS”, terwijl Paulus zegt:
“WANT IK SPREEK TOT U, HEIDENEN” in Rom.11:13
Petrus vraagt de Heer naar de WEDEROPRICHTING VAN HET KONINKRIJK AAN
ISRAËL in Hand.1:6, terwijl Paulus zegt: “BEDENKT DE DINGEN DIE BOVEN” zijn in
Kol.3:2.
Petrus zegt dat: “Maar in alle volke, die Hem vreest EN GERECHTIGHEID WERKT, is Hem
aangenaam”, in Hand.10:35. Terwijl Paulus zegt “Heeft Hij ons zalig gemaakt, NIET UIT DE
WERKEN DER RECHTVAARDIGHEID, die wij gedaan hadden,……”, in Titus 3:5.
Volgens Petrus, in Hand.3:21, hebben ALLE PROFETEN GESPROKEN van de boodschap
die hij predikte, maar Paulus zegt in Rom.16:25: dat zijn boodschap VERBORGEN IS
GEHOUDEN van de tijden der eeuwen.
U ziet hier boven een viertal citaten van twee verschillende mannen. De ene man was Petrus
en de andere man was Paulus. Ze zeiden verschillende dingen! Als nu de Bijbel duidelijk zegt
wat u zojuist hier boven hebt gelezen, en in het ene geval het éne ding zegt, terwijl er in het
andere geval geheel iets anders wordt gezegd…….wat gaan we daar dan mee doen?
Het enige antwoord dat de religie hier op lijkt te hebben is het zoeken van een compromis.
Zo’n compromis wordt door de religie gezocht in: “vergeestelijken”, “symbolische
voorstellingen”, een nieuwe vertaling maken, debatteren…of een nieuwe gemeente stichten!
Er is veel verwarring in de religie en God is NIET de auteur van verwarring! (1Kor.14:33).
“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege
de waarheid Gods, OPDAT HIJ BEVESTIGEN ZOU DE BELOFTENISSEN DER VADEREN;
Het grootste deel van het wereldse religieuze systeem maakt de fatale fout van het
“anticiperen op openbaring” (het vooruit lopen op openbaringen) en trachten
waarheden, die eerst bekend werden NADAT ze waren geopenbaard aan de Apostel
Paulus, IN TE VOEGEN in de vier evangelieën terwijl ze daar absoluut niet thuis
horen!
Petrus bijvoorbeeld, predikte het evangelie van het Koninkrijk gedurende drie jaren en hij
WIST NIET EENS DAT CHRISTUS ZOU GAAN STERVEN EN AL HELEMAAL NIET
DAT HIJ ZOU STERVEN VOOR IEMAND ZIJN ZONDEN!
Matth.16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen,
zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden”.
Dit zei Petrus in reactie op de mededeling van Jezus dat Hij op zou gaan naar Jeruzalem en
gedood zou worden en op de derde dag weer op zou staan).
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“Lukas 18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen,
en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.
Na de opstanding van Jezus Christus kwamen de vrouwen bij het graf, vervolgens gingen ze
naar de Apostelen en vertelden hen dat het lichaam van de Heer niet meer in het graf
aanwezig was en dat iemand Hem moet hebben weggenomen. Johannes schrijft:
“Joh.20:9: Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
De situatie is de volgende: Gedurende drie jaren zijn Petrus, Jacobus, Johannes en anderen
uitgegaan om het evangelie van het Koninkrijk te prediken, ze genazen de zieken, wekten
doden op, en dreven duivelen uit. Maar ze predikten niet het feit dat CHRISTUS STIERF
VOOR ONZE ZONDEN. Ze wisten daar helemaal niets van! En daarom is de leer van de
Gemeente, het lichaam van Christus, niet in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes omdat de
kern van ons geloof is in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus (1Kor.15:1-4).
Wat is hiervan de betekenis? Dat het Evangelie, dat werd gepredikt door de twaalven,
behoorde tot de wederoprichting van het Koninkrijk aan Israël, en dat is niet het evangelie
“UWER”, en mijn, redding.
Het Evangelie van UW redding (Efeziërs 1:13) is in de brieven van Paulus, Romeinen tot en
met Filemon. Het is alleen daar dat u de woorden vindt, of de informatie vindt over “Het
Evangelie van Christus” en ook over “De Gemeente, het Lichaam van Christus”.
Petrus weet, in Handelingen 2, niets over de gemeente, het lichaam van Christus. Door de
woorden die hij spreekt, door het lezen van de geschreven woorden in de verzen en door te
geloven dat de woorden werkelijk bedoelen wat ze zeggen, zoals ze het zeggen, en waar ze
het zeggen…..kunt u zien dat Petrus, in al zijn preken in Handelingen 2 tot en met
Handelingen 10….nimmer zegt: “Christus stierf voor onze zonden”.
Sommigen zeggen: “Petrus schreef gewoon anders dan Paulus”. Dat zou kunnen als Petrus het
ook had geschreven, maar het is een feit dat Lukas het boek Handelingen heeft geschreven.
Het boek Handelingen is als het ware een voortzetting van het evangelie van Lukas. Beide
boeken zijn geadresseerd aan Theofilus, wiens naam betekent: “vriend van God”. Kontroleer
het in Lukas 1:3 en Handelingen 1:1. Weer anderen zeggen: de woorden zijn dan wel niet
hetzelfde, maar ze betekenen wel hetzelfde, het is allemaal eender. Ik verdenk de mensen, die
DAT zeggen, er van mensen te zijn die werkelijk niet weten wat de bijbel zegt, of dat ze niet
geloven dat de woorden betekenen wat ze zeggen. Bedoelt u mij te vertellen dat
GERECHTIGHEID WERKEN en GEEN GERECHTIGHEID WERKEN hetzelfde is? Hoe
kan een man GERECHTIGHEID WERKEN en tegelijkertijd GEEN
RECHTVAARDIGHEID WERKEN”.
Mensen willen graag bewijzen dat er Heidenen in beeld waren in de Joodse gemeente op de
Pinksterdag en ze wijzen naar Cornelius in Handelingen 10. En diezelfde mensen geloven dat,
toen Petrus met tegenzin naar het huis van Cornelius ging, dat hij zei: “Cornelius, je weet dat
de genade van God, dat redding brengt, verschenen is aan alle mensen”.
Het feit is dat Petrus zoiets niet heeft gezegd. In eerste instantie was Petrus afkerig om te
gaan, en toen hij daar aankwam, wat waren zijn EERSTE WOORDEN die uit zijn mond
kwamen?
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“Hand.10:28: En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te
voegen of te gaan tot een vreemde; …………………..”.
HOE kun je nu in Handelingen 2 Heidenen in beeld hebben als hier, in Handelingen 10,
Petrus denkt dat het voor hem ONGEOORLOOFD is om daar te zijn?
Petrus weet, in Handelingen 2, niets van het “WAAROM” van het kruis van Christus en
Petrus, in Handelingen twee, drie, vier, vijf en zo door naar Handelingen tien, inclusief
Cornelius, ZEGT NOOIT: “Christus stierf voor onze zonden”. In plaats daarvan predikt
Petrus een aanklacht wegens moord tot het volk Israël. In Handelingen 2 zegt Petrus:
“Hand.2:14: Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij
Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden
tot uw oren ingaan.
“Hand.2:22: Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man
van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem
gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;
“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
Wie WAS daar aanwezig in Jeruzalem op de Pinksterdag?
“Hand.2:5: En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke
dergenen, die onder den hemel zijn.
De verzen 9, 10 en 11 noemen ongeveer 15 VOLKEN op waar deze godvruchtige JODEN
vandaan kwamen. Er waren daar geen Heidenen aanwezig in de gemeente van Handelingen
twee, en bovendien…raad eens wat? NIET ÉÉN VROUW sprak in tongen! Twaalf mannen
spraken in tongen op de Pinksterdag en dat waren, volgens Handelingen 2:13, enkel en alleen
Joden en er was geen enkele Heiden bij betrokken.
Toen Petrus in het huis van Cornelius was aangekomen zegt hij niet één ANDER woord als
dat hij alreeds heeft gezegd in Handelingen twee, drie, vier en vijf. Als Petrus begint te
prediken tot Cornelius zegt hij: “Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des
persoons is”. Hoe wist Petrus dat? Door het VISIOEN die hij had voordat hij daar kwam.
In een linnen laken, dat uit de hemel werd neergelaten, wordt Petrus getoond dat het inclusief
de Heidenen zal zijn in het aardse koninkrijk WANNEER het tijd is voor “de tijden der
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige
profeten van alle eeuw” zoals dat staat in Handelingen 3 vers 2.
Neem het woord van God zoals het er staat! Lees het voor uzelf en merk op wat de bijbel
zegt. Lees Handelingen twee, drie, vier en vijf en kom er achter wat de BIJBEL ZEGT, niet
wat anderen er van zeggen.
Petrus vertelde Cornelius, in Handelingen tien, vers 34 en 35:
“34:En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen
aannemer des persoons is;
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“35: Maar in allen volke, DIE HEM VREEST EN GERECHTIGHEID WERKT, IS HEM
AANGENAAM.
De boodschap aan Cornelius was dus: “Ga door zoals je bezig was en het zal je vergund
worden om het koninkrijk binnen te gaan zodra het koninkrijk komt”.
Er is nogal een groot contrast tussen hetgeen Petrus zei tegen Cornelius en wat Paulus schreef
aan Titus in Titus 3 vers 4 en 5:
“4:Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de
mensen verschenen is,
“5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, NIET UIT DE WERKEN DER RECHTVAARDIGHEID, die
wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,…………………”.
Een ieder die zegt dat hetgeen Petrus zegt en hetgeen Paulus zegt hetzelfde is die heeft een
LEESPROBLEEM! Er is hier een verschil en de religie moet dat ook inzien. Paulus had een
andere bediening en een andere boodschap dan Petrus had!
Jezus Christus, in Mattheüs 10, zegt tegen de apostelen:
“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult
niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.
En in Mattheüs 15 zegt de Heer:
“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren
schapen van het huis Israels.
En in Romeinen 15 schrijft Paulus:
“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege
de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;
We zien dus dat de aardse bediening van de Heer helemaal niets te maken had met de
Heidenen. De bijbel begint met deze woorden:
“Gen.1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Dat zijn twee verschillende plaatsen! En door de “openbaring der verborgenheid” , aan Paulus
gegeven voor ons die Heidenen zijn, beginnen we HET TWEEVOUDIGE DOEL VAN GOD
te begrijpen. De bediening van verzoening dat was VERBORGEN IN GOD voor de
grondlegging der wereld.
De bediening van de Heere Jezus Christus, in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en de
bediening van Petrus, Jacobus en Johannes, en de andere Joodse apostelen, kan worden
samengevat in wat Petrus heeft gezegd in Handelingen drie:
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“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen,
die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
Aan de andere kant kan de bediening van Paulus worden samengevat in:
“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;
“Ef.3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de
heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen
geschapen heeft door Jezus Christus;
Er is verschil tussen de dingen die GESPROKEN zijn en de dingen die VERBORGEN waren.
Vandaar dat Paulus schrijft:
“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
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