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Die Lydings en Paasgebeure deur die oë van Petrus  
“Petrus bely Jesus as Christus!”  3 April 2022 

 
Petrus se rol as leier onder Jesus se dissipels. 
 

Markus skryf eerlik oor die dissipels se mislukkings en tekortkominge! 
Hulle is nie super helde nie, maar gewone feilbare mense en tog gebruik 
God juis sulke mense in sy koninkryk. 
 

Skriflesing: Markus 8:27-38 (2020 Afrikaanse vertaling) 
27 Jesus en sy dissipels het na die dorpe van Caesarea-Filippi vertrek. Op 
pad het Hy vir sy dissipels gevra: “Wie sê die mense is Ek?” 28 Hulle 
antwoord Hom: “Johannes die Doper; ander sê Elia, en nog ander sê een 
van die profete.” 29 Hy vra hulle toe: “Maar julle, wie sê julle is Ek?” Petrus 
antwoord Hom: “U is die Christus.” 30 Jesus het hulle toe opdrag gegee 
om niemand van Hom te vertel nie. 
31 Hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, 
deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en 
doodgemaak moet word, en ná drie dae moet opstaan. 32 Hy het openlik 
hieroor gepraat. Petrus het Hom eenkant toe geneem en Hom begin 
berispe. 33 Maar Hy het omgedraai, na sy dissipels gekyk en Petrus 
berispe: “Gaan weg agter my, Satan! Want jy bedink nie die dinge van 
God nie, maar die dinge van mense.” 
34 Nadat Hy die skare saam met sy dissipels nader geroep het, het Hy vir 
hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, 
sy kruis opneem en My volg. 35 Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor; 
maar wie sy lewe ter wille van My en die evangelie verloor, sal dit red. 36 

Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar 
sy lewe verloor? 37 Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? 38 Want 
wie hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige 
geslag, vir hom sal die Seun van die Mens Hom skaam wanneer Hy in 
die heerlikheid van sy Vader kom, saam met die heilige engele.” 
 

Matt 16:17-18 “Gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit 
nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele.18 En Ek sê 
vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou; en die poorte 
van Hades sal dit nie oorweldig nie. 19 Ek sal vir jou die sleutels van die 
koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in 
die hemele toegesluit wees, en wat jy ook al op aarde vrylaat, sal in die 
hemele vrygelaat wees.”  
 
Markus lê klem op wat NA Petrus se belydenis gebeur het! 



Petrus se belydenis was eg en waar!  
MAAR hy het glad nie die implikasies van die belydenis verstaan nie! 
 
Matt 16:22 “Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met U gebeur 
nie!”   
 
Petrus se bedoeling was waarskynlik nie sleg nie; maar hy WYS duidelik 
dat hy geen begrip het vir God se manier van doen nie! 
 

Hy sukkel om Jesus as Here te vereenselwig met die lydingsweg! 
 
Ons wil graag hê dat die opstanding nie die oorwinning NA die lyding 
moet wees nie; maar die oorwinning wat lyding uitskakel!!! 
 
 
 

Jesus se reaksie is baie skerp!  
a. Jesus draai om; weg van Petrus af (draai sy rug op Petrus)!  
b. En Hy sê: “Gaan weg agter my, Satan! Want jy bedink nie die dinge 
van God nie, maar die dinge van mense.” (vers 33) 
 
 
 

Ons kan so maklik vanuit ons verstaan en lees van die Bybel afleidings  
maak en dan dink ons weet wat God in sekere situasies sal doen of nie  
doen nie. En dan selfs dit uitdruklik (namens die Here) vir mense sê! 
Sonder dat dit werklik God se wil is! 
 

Jesus stel dit duidelik dat die ware evangelie die kruis evangelie is!! 
 
 
 

MAAR dan gaan Jesus ‘n stappie verder: (vers 34-35) 
“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis 
opneem en My volg. 35 Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor; maar wie 
sy lewe ter wille van My en die evangelie verloor, sal dit red.”  
 

Die opstanding van Jesus kanselleer nie die kruis evangelie nie! 
 
 
 

Dit alles is absoluut die moeite werd!   
 
  



VRAE VIR KLEINGROEP BESPREKING 

 
1. Heet almal welkom, maak seker almal mekaar ken. 
 
2. Open met ‘n GEBED 
 
3. Gee elkeen kans om kortliks te deel hoe dit met hom/haar gaan  
EN ‘n herinnering oor Paasfees of Lydenstyd te deel. 
 
4. Vir die volgende paar weke gaan ons kyk na Jesus se Lydensweg en 
die Paasgebeure soos wat PETRUS dit gesien en ervaar het! 
Petrus was die leier onder die dissipels. Daar word baie positiewe EN 
baie negatiewe dinge oor hom in die Evangelies geskryf.  
Kyk of julle ‘n paar hoogtepunte en laagtepunte in Petrus se lewe kan 
opnoem. 
 
5. Ons lees vandag die gedeelte oor Petrus se belydenis van Jesus 
soos wat Markus dit beskryf:  
Skriflesing: lees Markus 8: 27-38 hardop. 
 
6. Vra: Wat het jou getref toe ons die Skrifgedeelte gelees het of in die 
preek van Sondag? Gesels daaroor met mekaar. 
 
 
7. Hoekom dink jy skryf Markus so eerlik oor die dissipels se mislukkings 
en tekortkominge?  
 
 
8. Waarom dink jy het Petrus vir Jesus eenkant toe geneem en met Hom 
geraas?  Gesels met mekaar hieroor. 
 
 
9. Lees weer vers 33.  
Hoe reageer Jesus op dit wat Petrus vir Hom sê? 
Hoekom reageer Jesus se skerp? 
 
 
10. Wanneer en hoe kan ons ook in die pad staan van God se werk? 
(vers 33) 
 
 



11. Jesus sê nie net dat Hy, as die Christus, moet ly en sterf nie,  
MAAR dat elkeen wat sy dissipel (volgeling) wil wees, Sy voorbeeld moet 
volg! 
Lees weer verse 34-38. 
 
In hierdie verse beskryf Jesus duidelik wat dit beteken om ‘n dissipel 
(volgeling) van Jesus te wees. Gesels oor wat dit beteken en skryf die 
verskillende aspekte wat in hierdie verse na vore kom, hier neer: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 
 
12. In hoe ‘n mate is jy tans besig om as ‘n dissipel (volgeling) van Jesus 
te lewe as jy dit meet aan wat Jesus in verse 34-38 (punt 11) sê? 
 
 
 
13. Wanneer ‘n mens hierdie verse mooi lees, sien jy dat dit absoluut die 
moeite werd is om ‘n dissipel van Jesus te wees! 
Kyk hoeveel redes jy in verse 34-38 kan kry; waarom is dit die moeite 
werd om Jesus se dissipel te wees? 
 
 
 
14. Deel in groepies van 2 of 3 in, en bid vir mekaar in die klein groepies. 
 
 
 
Gesels oor hoe julle die Paasnaweek gaan vier. 


