
BOINK!! Met een bons valt de gevangenisdeur in het 
slot. De sleutelbos van de bewaker rammelt en twee 
soldaten springen meteen in de houding. Ze blijven 
op wacht staan, bij de dichte gevangenisdeur. Zelfs in 
de cel zijn soldaten. De gevangene is geboeid en zit 
met twee dikke kettingen vast aan twee sterke sol-
daten. Aan het einde van de gang gaat de volgende 
deur dicht, opnieuw bewaakt door soldaten. De uit-
gang van de gevangenis wordt gebarricadeerd door 
een zware ijzeren poort. Zelfs al zit de poort niet op 
slot, dan moet je hem alsnog met een paar sterke 
mannen open- of dichtmaken. Zó zwaar is de poort. 
Nee, als je eenmaal in deze gevangenis zit, dan kom 
je er voorlopig niet meer uit! 

Nou, die gevangene, dat is Petrus. Hij is één van Je-
zus’ beste vrienden. Maar, wat voor verschrikkelijks 
heeft hij dan gedaan? Als je een vriend van Jezus 
bent, dan probeer je toch op Hem te 
lijken en te doen wat Jezus goed zou 
vinden? Dat klopt. Dat hééft Petrus ook 
gedaan. Hij heeft aan andere mensen 
verteld over Jezus, hij is voor andere 
mensen in gesprek gegaan met God. 
Hij heeft voor ze gebeden. Mensen zijn 
daardoor genezen of ook gaan geloven. 
Is dat zo erg dan? Nou, koning Herodes 
vindt van wel. Die Jezus wordt veel te belangrijk ge-
maakt, en bovendien zorgt het voor heel veel onrust 
in zijn land. Die Petrus vertelt veel te vaak over Je-
zus. Achter slot en grendel met hem. Dan houdt hij 
zijn mond wel. En morgen, morgen moet hij voor de 
rechtbank komen. Onder ons gezegd: het ziet niet 
best uit voor Petrus, hoor! Het zou zomaar weleens 
helemaal mis kunnen lopen. Want: in de tijd van Pe-
trus kun je zomaar gedood worden, zonder pardon. 
Petrus is vast erg bang! En hij voelt zich vast alleen, 
daar in die donkere cel in de gevangenis. En de vrien-
den van Petrus zullen ook wel bang zijn, denk je niet? 
Wat kunnen ze doen? De muren van de gevangenis 
zijn te dik om kapot te krijgen, de poorten te zwaar 
en de soldaten te sterk. 

Toch zie ik in de gevangenis geen bange man. Ik zie 
dat Petrus zelfs gewoon rustig ligt te slapen, tussen 
de soldaten in. Hij kan onmogelijk lekker liggen op 
die harde vloer en zich nauwelijks bewegen tussen 
die soldaten in. En toch slaapt hij? Onvoorstelbaar! 
Is Petrus dan niet bang? Snapt Petrus misschien niet 
dat het vandaag misschien wel zijn laatste dag is? O 
ja, dat snapt Petrus maar al te goed. Maar toch is hij 
niet bang. Hoe komt dat toch? Petrus vertrouwt op 
God, hij vertrouwt op Jezus. Petrus heeft geleerd dat 
Jezus - ook al zie je Hem niet - jou wèl ziet en voor je 
zorgt. En daarom is Petrus niet bang.
En als ik het huis van zijn vrienden binnenkijk, zie ik ze 
wel bezorgd kijken, maar ik zie ze veel meer doen dan 
dat. Ik zie dat ze bidden tot hun God in de hemel. Ik 

HET VERHAAL OVER PETRUS IN DE GEVANGENIS
zie dat ze vertrouwen op de kracht van Jezus. Ze bren-
gen Petrus in gebed bij Jezus, want ze weten: Jezus is 
machtig. Hij kan alles! Dat geloven ze vast en zeker!

Terwijl Petrus ligt te slapen, daar op die harde grond, 
tussen de twee soldaten in, komt er nog iemand in 
de cel. Zomaar door de deuren heen. Het is een en-
gel, hij komt bij God vandaan. Je kunt het gewoon 
aan hem zien; de engel straalt helemaal. Zo donker 
als het eerst was achter de tralies, zo licht is het nu. 
Maar wat bijzonder: Petrus slaapt gewoon door en 
de soldaten merken er ook al niets van. Hoe kan dat 
toch? De engel geeft Petrus een por in zijn zij: Sta 
snel op! Terwijl de engel het zegt, vallen de boeien 
los. Petrus doet slaperig zijn ogen open. ‘Trek je kle-
ren aan en je schoenen.’ Petrus luistert en doet wat 
de engel zegt. ‘Goed, nu je jas nog aan en dan met 
me meekomen.’ Meteen daarna loopt de engel de cel 

uit, langs de wachtposten, door de 
gangen en langs alle verdere wacht-
posten. Als in een droom loopt Pe-
trus achter de engel aan tot aan 
de zware ijzeren poort. Die zware 
poort gaat zomaar vanzelf open. De 
wachtposten staan ernaast, maar 
het lijkt alsof niemand het ziet. Er 
is niemand die er iets van zegt. De 

engel en Petrus kunnen zo de gevangenis uitlopen 
en komen in de stad Jeruzalem. Op de hoek van de 
straat is de engel opeens weg. 

Daar staat Petrus dan, midden in de nacht. Wat een 
wonderlijke droom! Maar nee, het ìs geen droom. 
Petrus knijpt eens in zijn arm en kijkt eens om zich 
heen. Hij is écht in Jeruzalem. Het is echt gebeurd! 
Petrus is opeens helemaal wakker. Zo snel mogelijk 
loopt hij naar het huis van zijn vrienden. Midden in 
de nacht klopt hij op de deur. Rhodé, het dienstmeis-
je, luistert aan de deur. Wie komt er nu midden in de 
nacht? ‘Ik ben het, ik ben vrij!!’, zegt Petrus. Rhodé 
is helemaal enthousiast en ze rent naar binnen, naar 
de vrienden van Petrus. ‘Petrus is er! Hij is vrij!’ roept 
ze. ‘Echt waar!’ De vrienden van Petrus, die de hele 
tijd al aan het bidden zijn, zeggen: ‘Ach, ben je mal! 
Je bent niet wijs, dat kán helemaal niet!’ Ze geloven 
Rhodé gewoon niet. En Rhodé? Die is in haar enthou-
siasme helemaal vergeten om de deur open te doen! 
Dus Petrus staat nog buiten... Petrus klopt nog eens 
op de deur en nog eens. Omdat Rhodé blijft volhou-
den en Petrus blijft kloppen, gaan de vrienden toch 
maar bij de deur kijken. En ja hoor: daar staat Petrus! 
Hij is het écht! Wat bijzonder dat hij vrij is. Wat is 
hun God toch machtig en sterk! Veel machtiger dan 
dikke muren, ijzeren boeien of sterke soldaten. Als 
je met God in gesprek gaat, gebeuren er bijzondere 
dingen. Hij is veel machtiger dan je zelf zou bedenken 
en doet veel meer dan je zelf zou geloven. Wat een 
geweldige God!
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