Vertelschets 13.2: Voor het Sanhedrin
Beginzin
Weet je nog van de vorige keer? Over die man, die niet kon lopen en zat te bedelen bij de
tempel? Wat gebeurde er …(?). Die man was genezen van zijn handicap. Hij kon lopen! Hij
kon springen en huppelen! Wat was hij blij…
De Farizeeën en Sadduceeën ergeren zich
• Maar niet iedereen is blij met het wonder bij deze man.
• De belangrijkste mannen in de tempel, die de baas zijn, (weet je nog hoe ze heten?
priesters, Sadduceeën) zijn niet blij.
• Ze willen niet horen over Jezus, Die opgestaan is uit de dood. Ze willen het niet horen
en al helemaal niet geloven!
• Maar het lijkt wel alsof iedereen in Jeruzalem het er over heeft!
• En die Petrus en die Johannes staan daar weer te vertellen over Jezus van Nazareth.
En dat willen de Schriftgeleerden en Sadduceeën niet.
Petrus en Johannes gevangen genomen
• De Farizeeën en Sadduceeën worden kwaad; staan ze daar nou weer te preken?! Ze
pakken Petrus en Johannes ruw vast en duwen hen naar de gevangenis.
• De belangrijkste mannen van Jeruzalem gaan nu vergaderen over wat ze moeten
doen. Hoe kunnen ze de volgelingen van Jezus stoppen?
• Ook nu zijn er nog steeds mensen, die niets liever willen dan het werk van God tegen
houden. De duivel gebruikt hen om de gelovigen te vervolgen. Vraag aan de Heere of
Hij ons wil bewaren dat wij niet doen wat de duivel wil om de Heere tegen te werken.
• Petrus en Johannes worden verhoord alsof ze misdadigers zijn.
• De hogepriester vraagt streng: ”Hoe hebben jullie dit gedaan? Waar krijgen jullie de
kracht vandaan om dit soort wonderen te doen?”
• De priesters weten wel dat Petrus het niet zelf heeft gedaan. Maar ze willen niet
geloven dat het van de Heere Jezus is. Geloof jij dat de Heere wonderen kan doen, dat
Hij machtig is?
Voor de Hoge Raad
• Petrus legt uit: “De Heere Jezus, Die door jullie gekruisigd is en Die is opgestaan,
heeft deze man genezen. Hij is de Enige door Wie wij zalig moeten worden.”
• De priesters snappen er niets van. Hoe kunnen deze simpele mannen, die nooit naar
school zijn geweest, zo verstandig praten zonder bang te zijn?
• Ze durven Petrus en Johannes niet gevangen te houden en ook geen straf te geven.
Stel je voor: wat zouden de mensen in Jeruzalem dan wel niet zeggen?
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Ze proberen Petrus en Johannes wel bang te maken. “Wij verbieden jullie om nog
over Jezus te praten. Het mag absoluut niet meer.”
Petrus is niet onder de indruk: “Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan u.”
De priesters dreigen nog sterker, dat preken over Jezus vanaf nu verboden is, want
anders….!
Petrus zegt, dat ze het preken niet zullen laten, want hun hart is vol van de Heere
God.
De priesters laten hen gaan.

Petrus weer vrij – bidden om kracht
• Petrus en Johannes zijn weer vrij; ze vertellen hun belevenissen aan vrienden, die ook
volgelingen van Jezus zijn.
• Zitten ze angstig bij elkaar? Verstoppen ze zich en praten ze alleen nog stiekem over
de Heere Jezus? Wat zou jij doen?
• De gelovigen bidden. Ze loven God en vragen om meer vrijmoedigheid (zie eerdere
opmerking).
• De apostelen vragen om meer durf om te vertellen over de Heere Jezus. Ze bidden of
zij het Woord van God mogen vertellen aan iedereen en of de Heere Zijn kracht wil
laten zien door wonderen. Alleen kunnen ze het niet!
• De Heere hoort hun gebed en laat dat zien door een teken. Het huis waar zij zijn
beeft en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Alleen met de Geest van God
kunnen we anderen de waarheid vertellen.
Slotzin
Als jij bidt of de Heere je wil helpen om anderen van Hem te vertellen, dan helpt Hij je ook.
Dan helpt Hij je ook met wat je mag zeggen.

