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Hoofdstuk   104    

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik ging naar de MULO. Dat is lang geleden. Ik zat in de eerste of in de tweede 

klas en we hadden nog niet zo lang, slechts een paar weken, een leraar die niet 

zo goed orde kon houden. Hij stond voor de klas te schreeuwen en te dreigen en 

met een boekje te zwaaien, waar volgens hem, zeer beslist onze namen niet in 

opgeschreven mochten worden. Want dan was het niet zo best met ons…..! 

Eens stuurde hij een leerling de klas uit. Ik zag het gebeuren en vond de hele 

situatie komisch. Ik kon mijn lachen niet inhouden en door het plotseling heel 

stille klaslokaal klonk mijn schaterlach. Een paar tellen later voelde ik een 

harde klap tegen mijn hoofd en ook ik werd de klas uitgestuurd.  

 

Aan die leraar moest ik denken toen ik dit onderstaand hoofdstuk vertaald had. 

Dan ben je ‘de baas’ in de klas’, of je bent ‘de baas’ in je bedrijf’, of je bent 

burgemeester en ‘de baas in je gemeente’, of je bent zelfs minister-president en 

‘de baas in het land’. 

Er gebeuren dingen  waar je niet blij mee bent. Je wordt onzeker en bang en je 

neemt beslissingen waar je later spijt van hebt…. 

Net zoals die leraar van mij die geen orde kon houden. 

 

Zouden de leden van het Sanhedrin, de rechters in Israël later ook spijt hebben 

gehad van wat ze Jezus aangedaan hadden? Dat staat niet in de bijbel. 
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Handelingen  4 : 1 – 31 

 

Niet lang na die wonderlijke Pinksterdag gingen Petrus en Johannes naar de 

tempel om te bidden. Toen zij over de voorhof liepen werd er juist een verlamde 

bedelaar naar zijn plekje gedragen bij de Mooie Poort met zijn koperen deuren. 

Deze man van over de veertig had nooit leren lopen omdat zijn beide benen 

verlamd waren. Hij was van jongs af aan ‘veroordeeld’ tot bedelen, want werken 

kon hij niet.  

Toen de man Petrus en Johannes zag lopen hield hij zijn hand op en vroeg om 

een aalmoes. De apostelen bleven staan en Petrus wist direct wat hij moest doen. 

Ze moesten deze arme stakker helpen en hem genezen van zijn kwaal. 

‘Kijk ons aan!’ zei Petrus. De ogen van de bedelaar begonnen te glinsteren. Hij 

dacht dat hij een grote gift zou krijgen. Zijn dag zou goed zijn.  

Maar Petrus sprak: ‘Ik heb geen goud of zilver voor je. Maar ik kan je wel iets 

anders geven.’ 
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Verbaasd keek de bedelaar omhoog naar de beide mannen. Daar hoorde hij 

Petrus zeggen: ‘Namens Jezus Christus uit Nazareth zeg ik je: sta op en ga 

lopen.’ 

De verlamde bedelaar bedacht zich geen moment. Hij twijfelde niet of het wel 

waar kon zijn. Blij pakte hij de rechterhand van Petrus beet en sprong overeind. 

Hij voelde zijn machteloze benen sterk worden. Hij kon lopen! Dansend en 

springend liep hij met Petrus en Johannes verder de tempel in terwijl hij God 

dankte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Jezus Christus uit Nazareth zeg ik je:                    

‘Sta op en ga lopen.’ 

Het werd een hele opschudding daar op het tempelplein. Van alle kanten 

kwamen er mensen aanlopen die om de beide apostelen en de bedelaar heen 

gingen staan. De meeste mensen kenden de bedelaar wel. Nu ze hem zagen 

lopen verwonderden ze zich over dit machtige wonder. Hoe kon dit nu dat deze 

bedelaar zo maar kon lopen? Jezus leefde niet meer. Maar was er dan nu al weer 

zo’n machtige profeet als Jezus opgestaan? 

Die twee eenvoudige mannen naast hem konden dit natuurlijk nooit gedaan 

hebben. Petrus en Johannes waren rustig doorgelopen naar de zuilengang van 

koning Salomo waar het niet zo druk was als op het tempelplein. De genezen 

man liep met hen mee. Hij was zo blij en dankbaar. Hij wilde bij hen blijven. 

 



 

3 
 

Met luide stem loofde en dankte hij God en het duurde niet lang of veel mensen 

stonden om hen heen. 

 

Petrus begreep dat er deze middag voor hem geen tijd was voor een stil gebed 

maar dat hij de mensen moest toespreken. Hij was helemaal niet van plan 

geweest om een rede te houden en hij had dus ook niets voorbereid. Maar Petrus 

wist dat de Heilige Geest hem de woorden in de mond zou leggen. 

‘Jullie mannen van Israël,’ zei hij, ‘waarom zijn jullie zo verbaasd en waarom 

kijken jullie naar ons alsof wij in eigen kracht deze verlamde man hebben laten 

lopen? Néé, niet wij hebben dit wonder gedaan, maar Jezus Christus die jullie 

overgeleverd hebben aan de Romeinen. En zij hebben hem gedood. Jezus is nu 

bij God in de hemel. En Hij heeft deze man genezen! 

Beste mensen, jullie hebben een groot kwaad toen jullie Jezus lieten kruisigen.  

En stadhouder Pilatus wilde hem vrij laten…..       

Maar ik weet dat jullie dit uit onwetendheid hebben gedaan. Het is nog niet te 

laat om jullie te bekeren en in hem te gaan geloven. Want hoewel Jezus is 

gestorven aan het kruis, Hij leeft nu! God heeft hem opgewekt uit de dood en 

hem verheerlijkt. Door Jezus’ kracht staat deze man hier gezond in ons midden. 

Bekeer jullie en dan zal jullie zonden vergeven worden. Eens zal Jezus 

terugkomen op deze wereld en dan zal Hij recht spreken, zoals Mozes en de 

andere profeten geprofeteerd hebben. 

Zij hebben dit gezegd, juist tegen jullie, want jullie zijn de zonen van die 

profeten en jullie hebben deel aan het verbond dat God met Abraham gesloten 

heeft. 

 

Petrus wilde nog veel meer tegen de mensen zeggen en met teksten uit de oude 

boeken van de profeten bewijzen, dat hij de waarheid sprak. Maar plotseling 

waren daar een paar mannen die zeiden dat Petrus ogenblikkelijk moest stoppen. 

Het waren een paar priesters van de tempelwacht en zelfs de commandant was 

erbij. 

De overpriesters hadden gehoord, dat er een paar mannen in de tempel waren die 

op luide toon verkondigden dat Jezus was opgestaan uit de dood. Dat kon 

natuurlijk niet. Deze mannen moesten direct gevangen genomen en voor het 

Sanhedrin worden gebracht. Dit ‘nieuws’ dat Jezus toch de Messias was, mocht 

niet wereldkundig worden gemaakt! Ze hadden niet voor niets de soldaten 

zoveel geld gegeven om te vertellen dat het lichaam van Jezus gestolen was…. 

 

Petrus en Johannes schrokken niet toen zij de handboeien om kregen en 

weggebracht werden. Zij dachten aan Jezus die tegen hen gezegd had, dat zij om 

Hem vervolging en onderdrukking zouden ondergaan. Zelfs toen zij hoorden dat 

zij een nacht in de gevangenis moesten doorbrengen omdat het die dag te laat 

was voor een verhoor, werden ze niet bang. Wat betekende nu één nacht in de 

cel bij alles wat hun Meester geleden had? Ook al zouden ze een erg strenge  
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straf krijgen, misschien zelfs gegeseld, dan zou het hen een eer zijn om voor de 

naam van Jezus die te moeten ondergaan. 

 

De volgende dag werden ze reeds vroeg in de ochtend opgehaald en naar de 

rechtszaal gebracht. De verlamde bedelaar die nu niet meer verlamd was, stond 

al voor de tafel en daarachter zaten de rechters met strenge gezichten: Kajafas, 

de hogepriester, zijn schoonvader Annas en nog meer rechters uit de familie. En 

dan natuurlijk de gewone leden van het Sanhedrin, de Sadduceeërs, de 

Farizeeërs en de Wetgeleerden, zeventig wijze mannen die recht gingen spreken 

over twee discipelen van Jezus die niets anders hadden gedaan dan in Naam van 

Jezus een ongelukkige man genezen. 

 

De hogepriester begon met de vraag in wiens naam en uit welke kracht zij deze 

man genezen hadden. 

Weer nam Petrus het woord. ‘Jullie leiders van Israël, jullie oudsten van het 

volk, nu wij voor de rechtbank staan, niet omdat wij het één of ander kwaad 

gedaan hebben, maar alleen omdat wij een zieke man goed gedaan hebben, weet 

dan dat wij dit wonder  gedaan hebben in de Naam van Jezus Christus die jullie 

gekruisigd hebben en die God uit de dood heeft opgewekt. Want die Jezus uit 

Nazareth was niet een verleider zoals jullie dachten, maar Hij was de Messias. 

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden vol verachting is weggeworpen, 

maar die is nu de hoeksteen geworden. Door niemand anders kunnen wij gered 

worden dan door Jezus. Want zijn Naam is de enige op aarde die de mens 

redding biedt.’ 

Het werd stil in de hoge rechtszaal. Wat Petrus gezegd had, daar konden ze niets 

tegenin brengen. Er was een wonder gebeurd. De verlamde man die nu kon 

lopen stond voor hen! Deze twee mannen hadden geen kwaad gedaan. En het 

zou wel waar zijn dat zij dit teken gedaan hadden in Naam van de Nazarener. 

De hogepriester gaf de soldaten een teken en Petrus en Johannes werden naar 

buiten de rechtszaal gebracht. Zij moesten wachten wat er over hen besloten zou 

worden. Alleen de genezende mocht naar huis. 

 

Ondertussen overlegden de leden van het Sanhedrin over de vraag wat er nu 

moest gebeuren. Het liefst hadden ze beide mannen een flinke straf opgelegd, 

maar dat kon niet om het volk. De mensen op het tempelplein zouden niet 

accepteren dat zij deze mannen lieten geselen enkel en alleen omdat zij een 

zieke hadden genezen. 

En toch zou er iets moeten gebeuren! Die Jezus was gestorven en begraven, 

maar als zijn elf discipelen nu in zijn Naam gingen spreken, zou het alleen maar 

erger worden. Als dat wonder aan deze man maar niet gebeurd was! Maar het 

was gebeurd en iedereen had gezien hoe die verlamde bedelaar danste en sprong 

in de tempel…. 
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Er was maar één oplossing: zij moesten die Galileeërs zo bang maken, dat zij 

niet meer de Naam van Jezus in de mond zouden durven nemen. En het gewone 

volk van Jeruzalem zou spoedig alles vergeten zijn. 

 

Toen de beide apostelen Petrus en Johannes weer in de rechtszaal stonden nam 

hogepriester Kajafas het woord. Uit naam van het hele Sanhedrin verbood hij 

hen ten strengste weer in Jeruzalem te spreken over Jezus en ook dat zij geen 

wonderen meer mochten doen in Jezus’ naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen wonderen meer in Jezus’ naam! 
 

Het kon toch niet zo zijn dat deze mannen die niets geleerd hadden, het gewone 

volk gingen leren. En nog veel erger dat zij tegen de mensen zeiden dat Jezus 

was opgestaan uit de dood! Waar haalden zij die onzin vandaan!  

Het mocht niet weer gebeuren. En wilden ze niet luisteren, deden ze het weer, 

ook al was het maar één keer, dan zouden ze streng gestraft worden. Het 

Sanhedrin had niet voor niets de macht om mensen te laten geselen en als het 

moest, zelfs te laten doden! 

Van al deze dreigementen werden Petrus en Johannes niet bang. Ze keken 

hogepriester Kajafas recht in de ogen toen ze antwoordden: ‘God heeft ons 

bevolen om te getuigen van de opstanding van Jezus en jullie verbieden ons dat. 

Oordeelt u zelf, wie wij moeten gehoorzamen. God of u? 

In ieder geval kunnen wij u niets beloven.’ 
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De mannen van het Sanhedrin verbeten hun woede. Dat waren nu een paar 

eenvoudige vissersmannen uit Galilea die het hoogste rechtscollege in Israël, het 

Sanhedrin, durfde tegenspreken! Deze mannen waren niets beter dan die rebel 

Jezus was geweest. Met harde woorden en veel dreigementen verbood Kajafas 

Petrus en Johannes ooit nog weer over Jezus te spreken. Nu nog zouden ze hen 

laten gaan, maar gehoorzaamden ze niet, dan kwamen ze er een volgende keer 

niet weer zo gemakkelijk vanaf! 

 

Toen de beide apostelen de zaal verlieten zag Kajafas hen na. Natuurlijk 

luisterden ze niet naar hem. Daar kende hij die Galileeërs goed genoeg voor. 

Maar daarmee hadden ze dan ook direct hun doodvonnis getekend. Nu kon hij 

hen niet straffen. Maar wanneer ze tegen het gebod van de Hoge Raad ingingen 

dan waren ze wel schuldig. Deze mannen kregen geen drie jaar de tijd om het 

volk te verleiden….  Wacht maar!  

 

Toen Petrus en Johannes weer terug waren in het huis bij hun vrienden, 

vertelden ze alles wat hen overkomen was. Allemaal waren ze blij dat Petrus en 

Johannes weer vrij waren, maar ze wisten dat deze gevangenneming van hen een 

begin was geweest van wat Jezus tegen hen gezegd had. Om zijn Naam zouden 

ze veel moeten lijden, ja zelfs tot in de dood.  

Eén van de mannen ging staan en zei: ‘Laten we tot God bidden en Hem vragen 

om kracht en dat we trouw mogen blijven wanneer de vervolging komt.’ 

Door de stille zaal van het huis klonk al biddend zijn stem: ‘God in de hemel, de 

koningen van deze wereld laten zich gelden en ze hebben hun soldaten de 

opdracht gegeven om de mensen die in de opstanding van Jezus geloven, te 

vervolgen, in de gevangenis te stoppen en zelfs te doden. Here God, sla acht op 

hun dreigementen en stel ons, uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw 

boodschap te spreken. Wees ons nabij, zodat zieken genezing vinden en er 

tekenen en wonderen gebeuren in de Naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ 

 

Na het gebed werden ze allemaal vol van de heilige Geest en het huis waarin ze 

waren, begon te schudden en te beven. Toen wisten ze dat God hun gebed 

verhoord had en dat Hij hen wilde helpen in alle verdrukking die hen te wachten 

stond. 

 
 


