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stem drie keer tot hem heeft gesproken, verdwijnt het kleed

de hemel in. Terwijl Petrus zich afvraagt wat dat visioen

te betekenen heeft, arriveren de boden van Cornelius.

De volgende dag vertrekt Petrus. In Caesarea wordt hij

met alle egards ontvangen door Cornelius, diens familie

en bekenden. Petrus weet ‘dat het Joden verboden is met

niet-joden om te gaan en dat ze niet bij hen in huis

mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat

ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag be-

schouwen’. Petrus beseft dat Jezus Christus voor alle

mensen ter wereld is gekomen, dus ook voor de onbesne-

denen of heidenen. Terwijl Petrus nog aan het woord is,

daalt de Heilige Geest neer op alle aanwezigen. Petrus

besluit Cornelius en de zijnen te dopen.

DE TEMPEL STORT IN
Dit is alles wat de Handelingen over Cornelius vertellen.

Latere berichten melden dat hij na afloop van zijn mili-

taire contract de assistent van Petrus in Antiochië wordt.

Petrus wijdt hem tot bisschop van Caesarea. Daar krijgt
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VISIOENEN
In het tiende hoofdstuk van de Handelingen van de apos-

telen duikt plotseling ene Cornelius op. Hij is centurio (of

honderdman) van het cohort in Caesarea. Hij bidt tot

God en geeft de armen aalmoezen. Op zekere dag ver-

schijnt hem een engel. Die beveelt hem om Petrus bij zich

thuis in Caesarea uit te nodigen. Cornelius zendt twee

boden uit naar Joppe (Jaffa) waar Petrus verblijft.

Ongeveer terzelfder tijd krijgt Petrus een visioen. Uit de

hemel ziet hij een kleed neerdalen. Daarop zitten alle die-

ren en alle vogels. Een stem beveelt Petrus: ‘Ga je gang,

Petrus, slacht en eet.’ Maar Petrus wil geen onreine die-

ren eten. Weer spreekt de stem: ‘Wat God rein heeft ver-

klaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ Nadat de
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Cornelius het moeilijk, omdat gouverneur Deme-trius

eist dat hij offers brengt in een afgodentempel. Tot ont-

zetting van zijn medechristenen lijkt Cornelius ge-hoor

te geven aan dit bevel. Geknield bidt hij tot Jezus

Christus om Demetrius en alle andere heidenen van de

stad middels een teken tot inkeer te brengen. Zodra Cor-

nelius de tempel verlaten heeft, stort het gebouw in. De-

metrius is wanhopig: zijn zoon ligt onder het puin. Cor-

nelius zegt hem te vertrouwen op God. Dat doet Deme-

trius. Onmiddellijk hoort hij een kinderstem onder het

puin komen: zijn zoon leeft en wordt gered. Daarop gaan

alle inwoners van Caesarea over tot het christendom. Kor-

te tijd later overlijdt Cornelius. Zijn graf wordt spoedig een

druk bezocht pelgrimsoord.

Zijn feestdag is 2 februari, althans in de rooms-katholie-

ke kerk. In de orthodoxe kerken valt zijn feestdag op 13

september.

ORTHODOXE PAROCHIE
Op de hoek van de Koningin-Wilhelminalaan en de Prin-

ses-Sophiastraat op de Amersfoortse Berg staat een ka-

pel. Die is toegewijd aan de heiligen Willibrordus en Bo-

nifatius en is ‘s zomers enigszins verscholen achter strui-

ken en bomen. De kapel zit vast aan het voormalige oud-

katholieke seminarie. Sinds een jaar of drie viert de

orthodoxe parochie van Amersfoort hier haar erediensten.

De parochie heeft Cornelius de Honderdman als pa-

troonheilige.

De orthodoxe kerk maakt deel uit van een wereldwijd

web van kerken. Iedereen heeft wel gehoord van de

Grieks- of Russisch-orthodoxe kerk. Dat zijn twee zeer

grote kerkgenootschappen, die respectievelijk vanuit Con-

stantinopel en Moskou worden geleid. Maar in feite heeft

elk land zijn eigen organisatie. De orthodoxe kerken er-

kennen nu eenmaal geen oppergezag. In het eerste mil-

lennium van onze jaartelling vormden de christenen min

of meer een eenheid, zij het met regionale verschillen. In

1055 vond het zogenaamde Grote Schisma plaats. Iet-

wat gesimplificeerd kwam die scheuring erop neer dat de

patriarch van Constantinopel weigerde de bisschop van

Rome te erkennen als hoofd van de kerk.

ONDER MOSKOU
Omdat de Nederlandse aartsbisschop onlangs is overle-

den, neemt aartsbisschop Simon van Brussel en België

de honneurs waar totdat een opvolger is gevonden. De

Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ telt

ruim dertig parochies. Deze vereniging werd in 1980

opgericht ‘om de contacten tussen orthodoxen van ver-

schillende jurisdicties te leggen en te versterken’. Wie

zich de moeite getroost www.orthodoxekerk.org te raad-

plegen, zal zien dat de Amersfoortse parochie onder de

jurisdictie van het Patriarchaat van Moskou valt.

In Gooi- en Eemland zijn zo’n 1500 à 2000 mensen lid

van de orthodoxe kerk. Van hen zijn er ongeveer honderd

actief. Op dit moment komen veel leden uit Eritrea.

Volgens aartspriester Stephan Bakker wisselt de samen-

stelling van zijn parochie voortdurend. Dat is afhankelijk

van waar vluchtelingen vandaan komen. Van die ‘nieuw-

komers’ wordt verwacht dat ze zich conformeren aan de

gebruiken van het nieuwe vaderland.

De bloeiende gemeenschap in Amersfoort hoopt binnen

niet al te lange tijd een nieuw onderkomen te bouwen

in het Huis aan de Haven in Vathorst.
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