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Die Lydings- en Paasgebeure deur die oë van Petrus 
“Petrus verloën Jesus!”  10 April 2022 

 
 

Noudat Jesus die eise van dissipelskap duidelik gemaak het, gaan die 
dissipels volhou? Gaan Petrus volhou om vir Jesus te volg op die 
lydensweg? 
 

Skriflesing: Markus 14:27-31 (83’ vertaling) 
27Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal almal van My afvallig word. Daar staan 
immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uitmekaar  
gejaag word.   
28Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na 
Galilea toe.” 29Petrus het vir Hom gesê: “Al sal hulle ook almal van U 
afvallig word, ek sal nie.” 30Jesus sê toe vir hom: “Dit verseker Ek jou: Jy 
sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan ’n tweede keer kraai, My 
drie keer verloën.” 31Maar Petrus het nadruklik gesê: “Al moet ek saam 
met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” 
En al die ander het dieselfde gesê. 
 

Markus 14:66-72 “66Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een 
van die hoëpriester se diensmeisies daar. 67Toe sy vir Petrus sien, besig 
om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: “Jy was ook saam met die 
man van Nasaret, die Jesus.” 
68Hy het dit egter ontken deur te sê: “Ek ken Hom nie en ek verstaan ook 
nie wat jy sê nie.” Toe het hy na die deur se kant toe gestaan. En daar het 
’n haan gekraai. 
69Die diensmeisie het hom gesien en weer vir dié wat daar by gestaan 
het, gesê: “Hy is een van hulle.” 70Maar hy het dit weer ontken. 
’n Rukkie later het dié wat daar by gestaan het, vir Petrus gesê: “Werklik, 
jy is een van hulle, want jy is mos ook ’n Galileër.” 
71Toe begin hy vloek, en hy sweer: “Daardie man van wie julle praat, ken 
ek nie.” 72En onmiddellik het die haan ’n tweede keer gekraai. Dit het 
Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het: “Voordat die haan ’n 
tweede keer kraai, sal jy My drie keer verloën.” 
 
Wanneer Jesus vir Sy dissipels sê dat hulle van Hom afvallig gaan word. 
gebruik Hy die woord: Skandalizo. Wat beteken om aanstoot te neem.  
 
Die gebeure wat plaasvind in die gedeeltes lees soos ‘n kommentaar 
op wat Jesus sê in Markus 8:38 



 
Markus 8:38 Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van 
hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom 
ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met 
dieselfde heerlikheid as sy Vader.” 
 
Instede van self verloëning. 
Kies Petrus om Jesus te verloën. 
Instede daarvan om Jesus voor ander te bely. 
Kies Petrus om te ontken dat Hy Sy volgeling is. 
 
Wat het gemaak dat Petrus vir Jesus verloën? Wat was die waarskuwings 
tekens? Wat is die waarskuwingstekens in ons eie lewens? 
 
A. Gebrek aan selfkennis (sonde kennis) 
 
Markus 14:29 “Al sal hulle ook almal van U afvallig word, ek sal 
nie.”(Petrus!) 
 
Deur dit wat Jesus gely het aan die kruis ontdek ons wie ons ten 
diepste is. Maar wanneer ons perspektief daarvan verloor, dan vergeet 
ons hoe erg ons sonde werklik is en kan ons ons eie vermoë om Jesus 
te volg oorskat! 
 
B. Petrus het Sy eie vermoë om Jesus te volg oorskat. 
 
Markus 14:31 “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën 
nie!” (Petrus!) 
 
Die ironie is dat Petrus vir Jesus sê dat Hy gewillig is om saam Hom te 
sterwe. 
Maar Petrus het nog nie eers homself verloën en aan homself 
gesterwe nie. 
Ons maak dieselfde fout wanneer ons nie ons afhanklikheid van Jesus 
besef nie! 
 
C. Valse/misplaasde verwagtinge van Jesus 
Petrus kon nie die Messias assosieer met iemand wat moet ly aan ‘n 
kruis en sterwe nie.  
 



Dit was ‘n donker nag in Petrus se lewe gewees...maar genadiglik was 
dit nie net donker nie! 

 
Markus 14:27-28 Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder 
doodmaak, en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat Ek uit die 
dood opgewek is, sal Ek julle vooruit gaan na Galilea toe. 
 
Jesus, die goeie Herder lê Sy lewe vrywilliglik af vir sy kudde (die 
dissipels). Hy oorwin die graf en beplan om hulle in Galilea weer te 
herstel. 
 
Markus 16:7 Maar gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus, ‘Hy gaan voor 
julle uit na Galilea. Daar sal julle Hom sien, soos Hy vir julle gesê het.’ ” 
 

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. Ons lees vandag die gedeelte oor Petrus se verloëning van Jesus soos 
wat Markus dit beskryf:  
Lees Markus 14: 27-31 en Markus 14:66-72 hardop. 
 
6. Vra: Wat het jou getref toe ons die Skrifgedeelte gelees het of in die 
preek van Sondag?  
Gesels daaroor met mekaar. 
 
7. Die gebeure waarvan ons gelees het, lees soos ‘n kommentaar op wat 
Jesus sê in Markus 8:27-38.  
Watter ooreenkomste kan u opmerk tussen die twee gedeeltes? 
 
 
7.2 Lees: Luk 22:3-34, Joh 13:36-38, Matt 26:31-35. 
Watter ooreenkomste en verskille merk u op in die gedeeltes oor Jesus se 
voorspelling dat Petrus Hom gaan verloën?  
 
 



Hoe verryk dit ons verstaan van dit wat gebeur het daardie aand? 
 
8. In jou eie woorde hoe verstaan jy wat Petrus sê in v.29: “Al sal hulle 
ook almal van U afvallig word, ek sal nie.” 
 
8.1 Wat dink jy het daartoe gelei dat Petrus so ‘n stelling maak. 
 
 
      Hoe gebeur dit in ons eie lewens dat ons soos Petrus sê/dink? 
 
 
8.2 Hoe verander die kruis-gebeure die manier waarop ons oor onsself 
dink? 
 
9. In jou eie woorde; hoe verstaan jy wat Petrus sê in v.31: “Al moet ek 
saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” 
 
 
9.2 Lees: 1 Pet 5:5b-11 Wat vertel hierdie verse ons oor wat Petrus geleer 
het uit sy ondervinding na die gebeure?  
 
Wat kan ons daaruit leer vir ons eie pad met die Here? 
 
 
10. Watter rol dink jy het Petrus se verwagting dat die Messias ‘n leier 
gaan wees wat die volk uit onderdrukking gaan bevry, gespeel in die feit 
dat Petrus aanstoot aan Jesus geneem het (hom verloën het)?  
 
 
Wat vertel dit vir ons van die gevaar om ons eie verwagtinge van Jesus 
te hê wat nie noodwendig gebaseer op wie Hy rerig is nie? 
 
 
11. Lees Markus 14:27-28 en Markus 16:7. Wat wil die skrywer Markus 
vir sy lesers sê deur hierdie woorde van Jesus neer te pen?  
 
 
Watter hoop hou dit vir ons uit? 
 
 
Sluit af deur vir mekaar te bid! 


