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SINT NICOLAAS REDT TWEE KEER DRIE MANNEN UIT EEN DONKERE KERKER 

Sint Nicolaas was bisschop van Myra aanhet begin van de vierde eeuw. In die tijd was het eens zo 

sterke romeinse rijk al behoorlijk aan het wankelen. Er waren overal in het rijk veel soldaten om de 

steden en het land te verdedigen. Sint Nicolaas hield er niet van. Immers Christus bracht een 

boodschap van vrede.  Waar hij kon probeerde Sint Nicolaas die vrede voor te leven.  

 

Zo nodigde hij op een dag drie legeraanvoerders uit om naar Myra te komen. Juist op die dag zouden 

er ook drie onschuldige mensen de doodstraf krijgen. Sint Nicolaas wist van hun onschuld. Deze 

mensen werden uit hun donkere kerker geleid naar de plaats waar ze ter dood gebracht zouden 

worden.   

Daar stond Sint Nicolaas in het volle licht. Hij sprak openlijk zijn afkeer uit over deze doodstraf. Hij 

daagde de rechters en de beulen uit hier nog eens goed over te na te denken.  

De drie mensen knipperden met hun ogen. Na lange weken in de kerker, waren ze zoveel licht niet 

gewend.  

De rechters deden wat Sint Nicolaas bevolen had. Ze hoefden niet lang na te denken, en lieten deze 

mensen vrij. Ze gingen vrij uit, het volle daglicht in.  

 

De drie legeraanvoerders die door Sint Nicolaas 

waren uitgenodigd, waren verbaast. Alsof het een 

wonder was dat mensen die eenmaal ter dood waren 

veroordeeld weer vrijuit konden gaan. Dat keurde de 

keizer immers nooit goed. Als mensen eenmaal ter 

dood waren veroordeeld zouden ze het daglicht niet 

meer zien.  

Sint Nicolaas deed er het zwijgen toe.  

 

De drie legeraanvoerders reisden terug naar 

Constantinopel. Ze hadden het nog vaak over dit 

wonder. Hoe is het mogelijk dat een man zoveel invloed heeft, vroegen ze zich geregeld af. Ze waren 

erdoor veranderd. Minder streng. Milder. Ook zij dachten voortaan wel drie keer na voordat ze 

iemand de doodstraf wilden geven.   

Maar de keizer dacht daar anders over. Die wilde geen watjes als legeraanvoerder. De wet is wet, en 

straf is straf. Daar kom je niet op terug. Hij liet de drie legeraanvoerders oppakken en zette hen 

gevangen. Ze werden ter dood veroordeeld wegens verzaken van hun plicht.  

In de donkere kerker dachten ze terug aan Sint Nicolaas. Kon hij nu ook maar wat voor hen doen. 

Maar hoe? Denken aan Sint Nicolaas, hopen op… is dat niet zoiets als bidden?  

De nacht voordat de doodstraf voltrokken zou worden, kreeg de keizer een droom. In die droom 

verscheen Sint Nicolaas en hij waarschuwt de keizer voor de gevolgen wanneer de keizer onschuldige 

mensen ter dood zal brengen. De keizer wordt zwetend wakker. Hij kende dat verhaal. Was hij nog 

op tijd? Hij liet de drie legeraanvoerders vrij. Die gingen het licht weer tegemoet en vertelden overal 

over de goede heiligman.   

 

Bron: https://sintenpietengilde.nl/legenden/nicolaas-redt-drie-dood-veroordeelden-en-drie-

gevangenen-stratelaten-legende/ 

Vertelling Jacqueline Huizinga.  

https://sintenpietengilde.nl/legenden/nicolaas-redt-drie-dood-veroordeelden-en-drie-gevangenen-stratelaten-legende/
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