
Aflevering 4: Jezus wordt door Petrus verloochend 

Tekst: pater Alexis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat. 26,69-75; Mc.14,66-72; Lc. 22,54-62; Joh.18,15-18,25-27 

Intussen zat Petrus op de open binnenplaats. Hier trad een dienstmeisje op hem toe 

en zei: Jij was ook bij Jezus de Galileeër. Maar hij ontkende het waar allen bij waren 

en zei: Ik weet niet wat je bedoelt. Hierna ging hij naar het poortgebouw, maar een 

ander dienstmeisje merkte hem op en zei tot de aanwezigen: Die daar was bij Jezus 

de Nazireeër! Hij ontkende opnieuw met een eed: Ik ken die mens niet. Even daarna 

kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: Waarachtig, jij bent er ook 

een van! Het is duidelijk aan je spraak te horen. Toen begon hij te vloeken en te 

zweren: Ik ken die mens niet. Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En Petrus 

herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: Voor het kraaien van de haan 

zult ge Mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.  

(Mt. 26, 69-75 ) 

 

Uitleg bij het evangelie: 

Voor het kraaien van de haan zult ge Mij driemaal verloochenen. Wij lezen deze 

episode in de goede week. Tijd van de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.  

Onder de laatste maaltijd sprak Hij: “Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij 

overleveren.” (Matteüs 26, 21) Toen zei Petrus: “Al zouden allen aanstoot aan U 

nemen, ik nooit.” (Matteüs 26, 33) Jezus zei: “Voorwaar, Ik zeg u: nog deze nacht, 



voor het kraaien van de haan, zult gij Mij driemaal verloochenen.” (Matteüs 26, 34) 

Petrus antwoordde Hem: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U 

verloochenen. In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen.” (Matteüs 26, 35) 

Judas Iscariot heeft Jezus overgeleverd aan de Joden. De Joden kwamen om Jezus 

te arresteren na de kus van Judas Iscariot aan Jezus. Jezus is gearresteerd. Toen 

kwam de vraag aan Petrus driemaal: Jij was ook bij Jezus de Galileeër. Petrus 

antwoordde: ”Ik ken die mens niet.” Petrus is bang dat ze hem ook arresteren, net als 

Jezus. Hij vergat alles wat hij had gezegd  tijdens de laatste maaltijd. Er zijn geen 

verschillen tussen de verloochening van Judas Iscariot en de verloochening van 

Petrus. Maar Petrus heeft bekering gedaan en Judas Iscariot nee, die niet! Op die 

manier kunnen we niet van een echt sterk geloof van Petrus spreken. Maar Petrus 

blijft vol vertrouwen geloven in de naam van Jezus. Petrus is getuige van de 

verrijzenis van Jezus. Hij is de eerste persoon die getuigde van de verrijzenis van 

Jezus aan andere leerlingen gezegd na de opdracht van de vrouwen.  

Deze episode gaat ook over de barmhartigheid van onze God. Misschien hebben wij 

in ons leven, in onze Parochie, in onze gezinnen en in ons land ook wel eens iets 

verloochend, de relatie met het genoemde niet willen erkennen, gedaan zoals 

Petrus. Wij maken allemaal fouten. Maar wij moeten daar niet in blijven steken. Wij 

proberen om door te gaan met onze missie en onze taken zoals Petrus. Petrus heeft 

ook na zijn bekering de kans gekregen de eerste Paus te zijn. Wij hebben ook kans 

om ons te bekeren zoals Petrus.” Wie Mij hoort en ernaar handelt, kan men 

vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwt.” (Matteüs 7, 24) 


