
Les 24: Gevangen!
“Petrus staat bij de poort!!” Rhodé komt opgewonden de kamer in gerend. Ze heeft er 
rode wangen van. Verbaasd kijken de mensen in de kamer haar aan. “Dat kan echt niet 

Rhodé, Petrus zit in de gevangenis!” zegt iemand. “Ja, dat weet ik, maar ik herkende zijn 
stem, hij is het echt!” “Dat kan gewoon niet!” zegt iemand anders, “je dacht dat hij het 

was, maar het is vast iemand anders.”
De hele avond hebben ze bij elkaar gezeten. Een poosje geleden heeft Koning Herodes 

Jacobus vermoord. En nu heeft hij Petrus in de gevangenis opgesloten. Ze hebben 
gehoord dat er wel zestien soldaten om de beurt moeten zorgen dat hij niet kan 

ontsnappen. Hoe moet het nu verder? Er blijven steeds minder mensen over om te 
vertellen over Jezus. Daarom zijn ze bij elkaar en deze avond hebben ze steeds gebeden 

of God met Petrus wilde zijn. “Vader van onze Heere Jezus, wilt U Petrus bewaren en 
wilt U er voor zorgen dat Uw werk verder zal gaan, ook als Petrus gevangen zit?” Hoe 

vaak heeft Rhodé dat niet zachtjes meegezegd?
En nu? Ze hoorde zijn stem bij de buitenpoort. Ze is helemaal vergeten de deur voor 
hem open te doen. Anderen gaan met haar mee, want de bezoeker blijft op de deur 

kloppen. Rhodé haalt de grendel van de buitenpoort en doet de deur open.
Even is iedereen heel stil. Petrus wordt naar binnen getrokken en dan begint iedereen 
door elkaar te praten. Verbazing, ongeloof. Iedereen wil weten wat er gebeurd is. Hoe 
het komt dat Petrus niet meer in de gevangenis zit maar gezond bij hen staat. Petrus 

komt de kamer in en wenkt met zijn hand dat iedereen stil moet zijn.
“Jullie weten dat Herodes, de koning, Jakobus de broer van Johannes heeft laten doden. 
De Joden waren daar blij om, daarom heeft hij mij ook gevangen laten nemen. Het was 

de bedoeling dat ik morgen zou sterven. Maar God heeft andere plannen!
Ik lag rustig te slapen tussen twee soldaten in, tot iemand me wakker maakte. Het was
                                             licht in de cel. Ik zag dat de boeien naast me lagen. Mijn 

                                               polsen waren los. De deur van de cel ging open. De wachten
                                              die ernaast stonden merkten niets. Ik dacht werkelijk dat

                                           ik droomde! “Doe je riem om en je schoenen aan”, zei de 
                                              engel die naast me stond. “Pak je jas en kom achter me 

                                               aan.” Zo gebeurde het. Zelfs die zware, ijzeren poort ging 
                                             open en we liepen de gevangenis uit. Een paar straten 
                                              verder was opeens de engel weg. Ik voelde de koude 

                                                   nachtwind in m’n gezicht. Dit is geen droom, dacht ik. 
Dit is echt!! God heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden!

Er is nog werk te doen,” besluit hij zijn verhaal.
Verbaasd heeft iedereen naar dat wonderlijke verhaal geluisterd. Wat is God groot!

Dit hadden ze niet verwacht. God doet meer dan ze samen gevraagd hebben!
Petrus heeft geen rust, het is te gevaarlijk om hier te blijven.

“Ik zie dat Jakobus, de broer van Jezus, er niet is. Vertel hem wat er gebeurd is en 
groet hem. Groet ook de anderen die hier nu niet zijn. Ik ga verder! Sjaloom”

Petrus slaat z’n jas weer om, gaat door de poort, op weg naar een veiliger plaats.
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                            Plak hier je kerkboekje.


