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HH. PETRUS EN PAULUS (C) 

 
EERSTE LEZING (Hand. 12, 1-11) 

 

Uit de Handelingen der Apostelen.   

 

In die dagen legde koning Herodes de hand op enkele leden van de Kerk om hen te  

mishandelen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood 

brengen. Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog 

gevangen; dat was juist op de dagen van de ongedesemde broden. Toen hij hem in 

handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en liet hem door vier groepen 

soldaten van ieder vier man bewaken met de bedoeling hem na het paasfeest in het 

openbaar te berechten. Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden, maar in de 

gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. In de nacht voordat Herodes hem 

wilde laten voorkomen, lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te 

slapen, terwijl ook vóór de deur van de cel de wacht werd gehouden. Plotseling stond 

er een engel van de Heer bij hem en er straalde licht in de ruimte. Hij maakte Petrus 

met een por in zijn zij wakker en zei: `Sta vlug op.' En de kettingen vielen van zijn 

polsen. De engel zei tegen hem: `Doe je gordel om en trek je schoenen aan.' Dat deed 

hij. De engel zei tegen hem: `Sla je mantel om en volg mij.' Hij volgde hem naar 

buiten, maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was; hij 

dacht dat hij droomde.  Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de 

ijzeren poort naar de stad, die zich vanzelf voor hen opende. Zij gingen naar buiten en 

liepen één straat door; toen verliet de engel hem ineens.  Daarop kwam Petrus tot 

zichzelf en zei: `Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en mij heeft 

gered uit de hand van Herodes en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht.'  

 

 

 

 

TUSSENZANG (Ps 34) 

 

De HEER wil ik altijd prijzen, 

ik zing steeds een loflied op Hem.Ik juich om de HEER, 

laat de armen er verheugd naar luisteren. 

 

Prijs de HEER tezamen met mij, 

laat ons zijn naam verheerlijken. 

Toen ik de HEER zocht, gaf Hij antwoord, 

van al mijn angsten heeft Hij mij verlost. 
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Wie naar Hem opzien stralen van geluk, 

geen blos van schaamte kleurt hun gelaat. 

Deze arme mens riep, en de HEER gaf gehoor, 

Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden. 

 

De engel van de HEER zet wachtposten uit 

rond degenen die hem vrezen:  

 

zo brengt Hij redding. 

Proef en geniet: hoe zoet is de HEER; 

gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen. 

 

 

TWEEDE LEZING (2 Tm 4, 6-8.17-18)) 

 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.  

 

Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn 

heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde 

gebracht, het geloof bewaard.  Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, 

de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag°, en niet alleen aan mij maar 

aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.  Maar de Heer heeft 

mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om door mij de prediking van het 

evangelie te voltooien, zodat alle volken ervan hebben gehoord, en ik gered werd uit 

de muil van de leeuw.  En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze 

aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de 

heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. 

 

 

EVANGELIE (Mt. 16, 13-19) 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.  

 

In die tij toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij 

zijn leerlingen deze vraag: `Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?' Ze zeiden: 

`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen 

Jeremia of een van de profeten.' Hij zei hun: `En jullie, wie ben Ik volgens jullie?'  

Simon Petrus antwoordde hem: `U bent de Messias, de Zoon van de levende God.' 

Jezus gaf hem ten antwoord: `Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed 

hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op 

die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er 

niet onder krijgen.  Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat 

je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal 

ook in de hemel ontbonden zijn.'  


