
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 4: Petrus verloochent zijn Meester 

 

Beginzin 

Door de velden van Cesaréa Filippi loopt een groep mannen. Het zijn de discipelen en in het midden van 

hen zien we de Heere Jezus. De mannen zijn met elkaar in gesprek.  

 

De belijdenis van Petrus  

• Onder het lopen vraagt Jezus aan de discipelen wat de mensen van Hem denken. 

• De discipelen hebben veel gesproken met de toehoorders. Die denken dat de Heere Johannes 

de Doper, Elias, of een andere opgestane profeet is. 

• Dan vraagt Jezus Zijn discipelen Wie zijzélf denken dat Hij is. 

• Petrus zegt vol overtuiging: U bent de Christus, de Zoon van de levenden God.  

• Niet omdat Petrus het zelf zo goed weet, maar enkel omdat God de Vader hem dat geloof in 

zijn hart en ziel geeft.  

• Kun jij de belijdenis van Petrus nazeggen? Heeft God al in jóuw hart gesproken? Ken jij Hem?  

  

Petrus gewaarschuwd 

• De Heere Jezus en de discipelen hebben het laatste Pascha gevierd. 

• Ze zijn op weg naar de Olijfberg. Opnieuw neemt Jezus het woord. 

• Hij zegt, dat de discipelen zich over korte tijd allemaal aan Hem zullen ergeren.  Allemaal, niet 

één van hen uitgezonderd. 

• Maar Petrus protesteert. Ook nu zegt hij vastberaden, dat híj zich in ieder geval niet voor de 

Heere zal schamen. Hij wil desnoods voor de Heere sterven! 

• Je kent dat wel: wij hebben de uitdrukking ‘voor iemand door het vuur gaan’. Werkelijk alles 

over hebben voor een ander. Voor wie heb jij alles over? Je spullen, je hart, je leven? 

• Jezus geeft Petrus een waarschuwing: Petrus zal Hem drie keer gaan verloochenen. Drie keer 

zal Petrus doen of hij niet bij Jezus hoort en niets van Jezus afweet. 

• Petrus denkt, dat hij standvastig kan blijven in eigen kracht. De Heere weet dat hem dit niet zal 

lukken. Daarom bidt Hij voor Petrus bij Zijn Vader in de hemel. Wat een wonder! 

• Ook voor jou wil de Heere Jezus bidden bij Zijn Vader.  Vraag Hem erom!  

  

De verloochening van Petrus 

• De Heere Jezus is naar het huis van de hogepriester Kajafas gebracht. 

• Petrus is bij het vuur op de binnenplaats gaan zitten. 

• Een dienstmeisje heeft Petrus als discipel herkend en ze spreekt hem aan. “U hoort toch bij 

Jezus?” 

• Stel je voor, dat kinderen of mensen op straat deze vraag aan jou zouden stellen. Bijvoorbeeld, 

omdat ze aan je kunnen zien dat je ‘anders’ bent (je kleding, je spreken, de vrienden die je hebt, 

je kerkgang op zondag). “Jij hoort toch bij Jezus?” Wat zou jouw antwoord zijn? 

• Petrus ontkent het (“Ik weet niet waar u het over hebt!”) en hij wil naar de poort lopen. 

• Maar ook een ander dienstmeisje herkent Petrus. “Ja, u was bij Hem”. Petrus zweert Jezus niet 

te kennen. 

• Er gaat een uur voorbij, waarin Jezus verhoord wordt door Kajafas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Dan wordt Petrus opnieuw herkend. “Jawel, u hoort bij Jezus, want we horen aan uw manier 

van spreken dat u uit dezelfde landstreek komt”. Zijn Galilese dialect verraadt hem. Petrus 

vloekt en zweert dat hij Jezus niet kent. 

• Op het zelfde moment kraait er een haan en draait de Heere Jezus Zich om; Hij kijkt Petrus aan. 

Het zijn deze ogen, die Petrus tot inkeer brengen.  

• Met zijn ogen zegt Jezus: Petrus, jij zegt nu dat jij Mij niet kent, maar Ik ken jou wel en Ik houd 

je vast.  

• Petrus herinnert zich waar de Heere hem al eerder voor had gewaarschuwd. Hij gaat naar 

buiten en begint bitter te huilen. 

• De Heere Jezus wist, dat Petrus Hem zou afvallen. Tóch bidt Hij voor Petrus bij Zijn Vader, of 

het geloof van Petrus in Hem niet zal ophouden, maar zal blijven bestaan.  

 

Slotzin 

Wat een wonder dat de Heere Jezus voor Petrus gebeden heeft dat zijn geloof niet zal op houden. Petrus 

denkt hier nu niet aan, maar na het sterven van Zijn Meester zal hij erachter komen wat dit betekent. Wat 

een trouw en wat een genade!  

 

 

 

 

 


