
  Petrus en Johannes 
 
Wie is Petrus? 
Petrus is een apostel. 
Wie is Johannes? 
Johannes is ook een apostel. 
Petrus en Johannes zijn twee apostelen. 
Een apostel is een knecht van de Heere. 
Petrus en Johannes zijn knechten van de Heere. 
 
Wat doen Petrus en Johannes? 
Ze vertellen aan de mensen over de Heere Jezus. 
De Heere Jezus leeft, maar Hij is niet meer op de aarde. 
De Heere Jezus leeft in de hemel. 
Hij wil dat Zijn knechten over Zijn Naam leren. 
Waar? 
In de hele wereld. 
Waarom moet er over de Naam van de Heere Jezus geleerd worden? 
Er moet over de Naam van de Heere Jezus geleerd worden, omdat er maar één 
Naam gegeven is waardoor kinderen en oudere mensen zalig kunnen worden. 
Zalig worden betekent verlost worden van je donker, boos hart en een nieuw hart 
krijgen. 
Als dat gebeurt, gebeurt er een wonder in je leven. 
En…dat wonder kan gebeuren door het werk van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus is de Zaligmaker. 
Je hebt de Zaligmaker Jezus nodig om van je zondig hart verlost te worden. 
Als je verlost wordt van je zondig hart, krijg je een nieuw hart. 
Een nieuw hart is nodig om gelukkig te worden. 
 
Misschien zeg je :”Heb ik een zondig hart?” 
Ja, je hebt een donker hart door de zonde. 
Maar een donker hart kan licht worden, uit genade, om Jezus wil. 
Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, komt er licht in je hart. 
De Heilige Geest is nodig, om een donker, zondig hart licht te maken. 
 
  Vraag aan de Heere:”Heere, krijg ik een nieuw hart? 
        Leert U mij dat ik een nieuw hart nodig heb 
        om  U te leren kennen. 
        Wat ik niet heb, kunt U geven. 
        Het staat in de Bijbel.”   
 
Petrus en Johannes leren  dat je alleen gelukkig bent, als je met je hart in de Heere 
Jezus gelooft. 
En dat is waar. 
Het staat in de Bijbel. 
 
Op een dag gaan Petrus en Johannes naar de  tempel. 
De tempel is het huis van God. 
Net als bij ons de kerk. 
 



Petrus en Johannes komen bij een poort. 
Die poort heet de Schone. 
De apostelen moeten eerst door de poort en dan komen ze in de tempel. 
Bij de Schone poort zit een man. 
Hij kan niet mee naar de tempel. 
De man kan niet lopen. 
Hij  is kreupel. ( gehandicapt)  
De man is met lamme benen geboren. 
Dat is erg. 
De man heeft nooit kracht in zijn benen gekregen. 
Vroeger kon hij nooit snel lopen, zoals andere jongens en meisjes. 
Nu is de man veertig jaar. 
Hij kan niet werken om eten en kleren te verdienen. 
De man zit iedere dag aan de Schone poort en vraagt aan de mensen, die voorbij 
lopen, om geld. 
In de Bijbel staat dat hij om een aalmoes vraagt. 
Een aalmoes is geld. 
 
Vrienden van de man brengen hem iedere dag aan de poort. 
De mensen lopen voorbij. 
Sommige mensen geven geld aan de man. 
Dan is de man blij. 
Maar hij blijft kreupel. 
Dat is erg. 
 
Je kunt ook zeggen dat de man ellendig is. 
Het betekent dat het heel erg is voor de man dat hij niet mee naar de tempel kan. 
 
 
De kreupele man ziet Petrus en Johannes komen. 
Hij vraagt:”Krijg ik een aalmoes?” 
De apostelen staan stil. 
Petrus kijkt naar de man en zegt:”Zie op ons.” 
De kreupele man kijkt naar Petrus en Johannes. 
Het is spannend. 
Misschien krijgt hij wel veel geld. 
Petrus zegt:” Zilver en goud heb ik niet.” 
Nee, Petrus heeft geen geld om te geven. 
Petrus heeft iets anders. 
Petrus krijgt geloof en kracht van de Heere om een wonder te doen. 
Hij zegt tegen de kreupele man:”Wat ik heb, geef ik u. In de Naam van Jezus 
Christus, de Nazarener ( Die in Nazareth gewoond heeft) sta op en wandel.” 
Petrus pakt de rechterhand van de man en de man staat op. 
De kreupele man krijgt kracht in zijn lamme benen. 
Geeft Petrus die kracht aan de man? 
Nee. 
Petrus mag een wonder doen in de Naam van Jezus. 
De kreupele man verwacht geld en hij krijgt gezondheid. 
Gezondheid is veel belangrijker dan geld. 
 



 Niet Petrus, maar de Heere Jezus maakt de kreupele man gezond. 
Petrus gelooft in de macht van de Heere Jezus en de kreupele man gelooft ook in de 
macht van de Heere Jezus. 
Door het geloof in de Naam van de Heere Jezus, gebeurt er een wonder. 
Alles is werk van God. 
Niemand gelooft uit zichzelf. 
De Heilige Geest werkt het geloof in het hart van Petrus en van de kreupele man. 
In de Naam van Jezus is deze man uit zijn ellende verlost. 
 
Wat doet de man nu? 
Hij wandelt, springt en looft God. 
De man is dankbaar. 
Hij gaat met Petrus en Johannes mee naar de tempel om de Heere te bedanken. 
Hij gebruikt zijn kracht om God te loven. 
 
Zul je één Naam en drie woorden goed onthouden uit deze vertelling? 
Die ene naam is de Naam van de Heere Jezus. 
De drie woorden zijn: ellende, verlossing en dankbaarheid. 
Weet je waarom je deze woorden goed moet onthouden? 
Die moet je onthouden omdat de Heere deze drie woorden ook leert als je een nieuw 
hart krijgt. Als je die ene Naam leert kennen, de Naam van de Heere Jezus. 
Om te leren dat deze drie woorden ellende, verlossing en dankbaarheid nodig zijn, 
moet je bidden of de Heilige Geest in je hart gaat werken. 
De Heilige Geest is nodig om te leren wat je nu gelezen hebt. 
 
De man, die gezond geworden is, blijft bij Petrus en Johannes. 
De mensen zien hem. 
Ze zeggen :”Kijk eens, daar loopt die kreupele man.” 
De mensen kijken verbaasd. 
Die man kon nooit lopen en nu loopt hij. 
Hoe kan dat? 
Wie heeft dat gedaan? 
Iedereen kijkt naar Petrus en Johannes. 
Hebben zij die kreupele man gezond gemaakt? 
Nee. 
Petrus heeft zelf geen wonder gedaan. 
Hij mocht een wonder doen in de Naam van Jezus. 
 
Petrus zegt tegen de mensen:”Kijk niet naar ons. Wij hebben dit wonder niet in onze 
eigen kracht gedaan. Er is een wonder gebeurd in de Naam van Jezus. De zoon van 
God heeft een wonder gedaan. 
De Heere Jezus is gestorven aan het kruis, dat weten jullie, want jullie hebben 
geroepen : kruis Hem. 
Het is een erge zonde wat jullie gedaan hebben. 
Jezus is wel gestorven, maar Hij is niet dood gebleven. 
Jezus leeft!” 
Petrus zegt tegen de mensen dat ze straf om hun zonden verdiend hebben. 
Maar Petrus spreekt ook troostwoorden tot de mensen. 
Hij zegt :”Bekeer je tot God. Buig voor Koning Jezus. Wie berouw krijgt over zijn 
zonden wil God de zonden vergeven.” 



 
 
 
Er gebeurt weer een wonder. 
Er geloven veel mensen in de Naam van de Heere Jezus. 
Die ene Naam, waardoor verloren zondaren zalig moeten en kunnen worden. 
Er krijgen veel mensen een nieuw hart. 
Dat is het belangrijkste. 
De Heilige Geest brengt de woorden die Petrus spreekt, in het hart van de mensen. 
Als dat gebeurt, wordt het Woord van de Heere gezegend. 
Als het Woord van de Heere gezegend wordt, gebeurt er een wonder van de Heere 
in je hart. 
Dan krijg je een nieuw hart. 
 
Vraag of de Heilige Geest het Woord van God ook in jouw hart brengt. 
Vraag het niet één keer, maar vraag het iedere dag. 
 
 
Lees uit de Bijbel : Handelingen 3:1-10 
Geef antwoord op de vragen. 
 
Wie gaan er naar de tempel?  (vers 1) 
Hoe heet de poort waar ze door moeten lopen?  (vers 2) 
Wie zit er bij de poort? ( vers 2) 
Waarom zit hij bij de poort ?  Wat vraagt hij?  (vers 2) 
Wat is een aalmoes? 
Wat zegt Petrus tegen de man?  (vers 4) 
Wat denkt de man?  (vers 5) 
Krijgt de man geld van Petrus?  (vers 6) 
Wat zegt Petrus tegen de man? (vers 6) 
Wat gebeurt er met de man?  9vers 7) 
Wat doet de man?  (vers 8) 
Wat denken de mensen? 
Welke drie woorden moet je onthouden uit deze geschiedenis? 
Waarom? 
Welke Naam is het belangrijkste uit deze vertelling? 
 


