
Les 7    Pasen 

Lezen uit de bijbel      Psalmen: 32: 1-7 

  

  

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,  
van wie de zonden worden bedekt.  
2 Gelukkig als de HEER  zijn schuld niet telt,  
als in zijn geest geen spoor van bedrog is… 

  
5 Toen beleed ik u mijn zonde,  
ik dekte mijn schuld niet toe,  
ik zei: ‘Ik beken de HEER  mijn ontrouw’ –  
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela  

  
6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden  
als zij in zichzelf een zonde vinden. 
Stormt dan een vloed van water aan,  
die zal hen niet bereiken.  

  
Verklaring: 
Vers 3,4 zijn weggelaten voor de duidelijkheid 
Ontrouw = als je God verdriet doet 
  

 
 
 
 
 
 
 
Kringgesprek     
  
Vind je vergeven eerlijk? 
Stel dat er een inbreker in je huis is geweest en hij nam je moeders tas mee met 
alles wat erin zat en met de autosleutels die hij er in vond steelt hij ook de auto. Na 
een maand vinden ze de tas in de bosjes een paar straten verder terug met alles wat 
er in zat, alleen nat geworden door de regen en de auto wordt ook weer terug 
gevonden, maar wel beschadigd. 
Wat vind je dan van vergeven? 
Wat moet er volgens jou gebeuren? 
Maar stel dat de dief spijt had. Dan kun je hem toch gewoon vergeven? 
Als God onze zonden vergeeft, wie moet dan de straf dragen?  
Ben je daar dankbaar voor?  



 Verhaal     
  

11 - Huil maar uit, Petrus      

Heb jij wel eens uitgehuild bij je vader of je moeder? Je hele lijf schokte van verdriet. Het 
leek wel of je hart zou breken. Je kon geen woorden vinden om het te vertellen. Je had een 
zakdoek nodig voor de stroom tranen en voor je rode, natte neus. Ja? Heb jij dat ook wel 
eens meegemaakt? 
Heb jij dan ook die armen om je heen gevoeld van je vader of je moeder? Voelde je die 
aaiende handen over je hoofd? Hoorde je die troostende kleine woordjes? Ja? 
Langzaam zakte dan je verdriet weg. Je snikte nog wat na... Dan werd je rustig. Het nare 
was er nog wel, maar het deed geen pijn meer. Vader of moeder wisten ervan. Petrus heeft 
ook eens zo vreselijk gehuild. Uitgehuild bij God, zijn hemelse Vader. 
  
Jezus en Zijn discipelen hebben zojuist het Pesachfeest gevierd in een bovenzaal in 
Jeruzalem. Nu gaan ze op weg naar de olijftuin Getsémané om daar te slapen. Terwijl ze 
door de nauwe straatjes van de stad lopen, zegt Jezus: 'Vannacht zullen jullie allemaal 
wensen dat je Mij niet kende.' 
Petrus, die voorop loopt met een fakkel in de hand, houdt zijn pas in. Wat zegt de Heer nou 
toch? Met opgetrokken wenkbrauwen kijkt hij over zijn schouder naar Jezus. Doordat ze net 
over een maanverlicht stukje lopen kan hij Hem goed zien. Verbeeldt hij het zich, of ziet 
Jezus inderdaad zo bleek. In ieder geval klinken Zijn woorden erg ernstig. 
'Ja heus!' zegt Hij, 'Gods Woord zegt immers dat de herder doodgemaakt zal worden en zijn 
schapen zullen verjaagd worden. Zoals het staat geschreven zal het gebeuren.' 
'Maar, Heer,' valt Petrus vlug in, 'Ik zal u nooit in de steek laten of vluchten. Nooit!!' 
Hij geeft de fakkel aan Andreas en gaat vlak voor Jezus staan.  
'Nooit!' herhaalt hij weer. 
Jezus legt beide handen op Petrus' schouders, kijkt hem recht in de ogen en zegt bedroefd: 
'Wat ik nu ga zeggen is de waarheid, vriend van me. Voordat de haan morgenochtend kraait, 
zal jij drie keer gezegd hebben dat je Mij niet kent.' 
Even, heel even maar vlamt er een schrik door Petrus heen om die woorden, maar hij slaat 
zijn ogen niet neer. Hij hoeft zich nergens voor te schamen. Jezus is echt zijn beste vriend 
en hij is werkelijk niet van plan Hem ooit in de steek te laten. 
'Al moet ik met u sterven, Heer, dan nog zal ik nooit zeggen dat ik U niet ken.' zegt hij 
vastbesloten. 
De anderen zijn om hen heen komen staan. Ze mompelen instemmend. 
'Ook wij niet, Heer. Nooit zullen wij u in de steek laten of zeggen dat wij U niet kennen.' 
Jezus kijkt de kring rond, ziet al die oprechte gezichten en zegt met een berustend gebaar: 
'Het is goed. Laten we maar doorlopen.' 
Zwijgend vervolgen ze hun weg. Ieder is bezig met zijn eigen gedachten. Zo lopen ze de 
poort door, de brug over en langs de smalle kronkelende paadjes de Olijfberg op. 
  
Die nacht, de vreselijkste nacht uit hun leven, wordt de Heer gevangengenomen. Zoals Hij 
voorspelde gebeurt het. Alle discipelen vluchten. En Petrus? Kijk, daar sluipt hij. Van de ene 
schaduwplek naar de andere  hollend, volgt hij de soldaten die Jezus geboeid meevoeren 
terug naar de stad. 
Het gaat regelrecht naar het huis van de hogepriester, waar de Hoge Raad al zit te wachten 
om Jezus te ondervragen. Petrus ziet de groep naar binnengaan. Hij verzint een list om ook 
binnen te komen. En het lukt. In zijn hart leeft de gedachte om Jezus te bevrijden als hij er de 
kans toe ziet. Zo gewoon en onopvallend mogelijk loopt hij over de binnenplaats, maar zijn 
ogen dwalen steeds naar de verlichte zaal waar hij Jezus ziet staan. Ineens wordt hij bij de 
mouw gegrepen. Wat is dat? 
O gelukkig. Het is maar een dienstmeisje. 
'Hé,' zegt ze tamelijk luid, 'Jij was ook bij Jezus.' 



O wee! Dit kan gevaarlijk worden. Petrus voelt een rilling over zijn rug gaan, maar hij houdt 
zich goed. 
'Wie? Ik? Nee hoor! Ik weet niet wat je zegt!' antwoordt hij koeltjes. 
Hij rukt zich los en loopt, niet te vlug, naar de uitgang. Het meisje gaat schouderophalend 
weer aan het werk. Maar net als Petrus door de deur naar buiten wil gaan, ziet een ander 
dienstmeisje hem. 
'Wacht eens!' roept ze. 'Die daar hoort ook bij Jezus.' 
Petrus' knieën knikken en zijn tong wordt droog. 
'Ik ken die man niet.' zegt hij schor. 
Meer mensen komen aanlopen om te zien wat er aan de hand is. 
'Jaha!' zeggen ze, 'Jij hoort er ook bij. We horen het aan je dialect.' 
Ik zweer het. Ik ken Hem niet!' schreeuwt Petrus nu. 
Och, och, wat zit hij in het nauw. 
'Kukelekuuuu!' 
Ergens kraait een haan. De ochtend komt eraan. Is het echt nog maar een paar uur geleden 
dat Jezus dit alles voorspelde? 
Petrus hoort die haan. Hij herinnert zich Jezus' woorden. Driemaal heeft hij Hem 
verloochend. Wat vreselijk! 
Petrus duwt de mensen opzij, wankelt naar buiten en gaat op een stoepje zitten huilen. Heel 
erg zitten huilen. 
'Jezus, Jezus... Het spijt me zo.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 
     
 * Vlek maken 

Laat de kinderen eens een lekkere vlek maken op een stuk papier. Vouw dubbel en weer open. 
Zo’n vlek lijkt op een vlinder of zo. Wat zie je er in? 
Kun je van een vlek ook iets moois maken? 
Er was eens, in de tijd dat de kinderen op school met inkt schreven, een kind dat een vlek in 
haar schrift had gemaakt. Ze dacht dat de meester wel boos zou zijn, maar toen ze de volgende 
keer haar schrift opendeed, had de meester van de vlek een leuke tekening gemaakt. In plaats 
van de lelijkste bladzijde in het schrift was het de mooiste geworden.  
  
* Mimestukje 
  
Meneertje Iemand en de zak met zonden. 
  
Karakter: Iemand die ons allemaal voorstelt.  
Benodigdheden: Een grote zak met een touw dichtgebonden. 
  
1. IEMAND komt op, blij, zonder zorgen, nonchalant. Hij doet alsof hij fluit, zwaait met zijn 
armen, huppelt. 
Dan ziet hij de zak. Hij stopt, onderzoekt hem nauwkeurig zonder aan te raken. Hij is duidelijk 
onder de indruk. 
  
2. Zijn houding verandert in geheimzinnig. Hij kijkt naar links en rechts. Omzichtig grijpt hij de 
zak en loopt  ermee weg, trots over wat hij in handen heeft. 
Nog eens links en rechts kijken. Niemand heeft het gezien. Hij wil de zak opendoen, maar dan 
hoort hij zogenaamd God roepen. 
Schaapachtig kijkt hij naar boven. Hij begrijpt dat God alles zag. Zijn ogen gaan een paar keer 
van de zak naar het plafond.  
  
3. Zijn houding verandert weer. Hij streelt de zak en knuffelt hem. Hij kijkt opstandig en koppig 
naar boven. 
Hij gaat staan en probeert de zak te verbergen achter zijn rug, maar dat gaat niet goed. 
  
4. Plotseling heeft hij een idee. Hij reikt naar boven met één hand, maar de andere hand houdt 
de zak stijf vast. Iets gaat er echter goed fout. Hij kan God niet vinden. Hij doet zijn andere hand 
voor de ogen en graait in de lucht. Hij schudt zijn hoofd vol verdriet, want hij kan Hem niet 
vinden. 
Tenslotte met slechts één vinger op de zak strekt hij zijn hele lichaam zover mogelijk ervan af. 
Hij kijkt weer omhoog, zoekend. Verdrietig, gefrustreerd veegt hij een traan van zijn ogen af.  
  
5. Nog eenmaal kijkt hij naar de zak. Dan ineens besluitvol, trekt hij zijn hand van de zak af, kijkt 
omhoog en knikt met zijn hoofd: ja! Hij heeft besloten God te volgen. Met zijn rug naar de zak 
gekeerd, reikt zijn hand naar de hemel. Hij glimlacht. Hij omhelst zichzelf en klikt zijn hielen 
tegen elkaar. Voor de eerste keer sinds hij de zak zag kijkt hij weer gelukkig. Zonder verder om 
te kijken, loopt hij weg. 
  
  
* Fotokarton 
  
Als je wit glanzend dun karton hebt, kun je er met rood dingen op schrijven, bijvoorbeeld het 
woord zonde. Kijk je dan door een rood cellofaanpapiertje, dan zie je die woorden niet, omdat 
het rode cellofaan de rode letters absorbeert. God vergeeft je zonden, want Hij kijkt door het 
bloed van Jezus.  



Tekst      
 
 

 

  
Onderstaande zinsdelen staan door elkaar. 
Kun je de tekst in de juiste volgorde lezen? 
Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  

  en dat leven is in zijn Zoon. 
Wie de Zoon van God niet heeft 
God heeft ons eeuwig leven geschonken 
Wie de Zoon heeft heeft het leven. 
heeft het leven niet. 
   
1 Johannes  5 vers 11 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  God heeft ons eeuwig leven geschonken  

en dat leven is in zijn Zoon.  
Wie de Zoon heeft heeft het leven.  
Wie de Zoon van God niet heeft  
heeft het leven niet.  
  
1 Joh. 5:11 

 
  
  
  



  

 Activiteit      
 

* bingospel        

 * herderspel  

  

Van te voren 30 lucifersdoosjes beplakken met watten, zodat ze op schapen lijken. 

Maak twee groepen. Om de beurt moeten ze een vraag beantwoorden over het leven van Petrus. 

Is het antwoord goed, dan krijgen ze een schaapje. 

Welke groep heeft de grootste kudde? 

  

1.         Wat was Petrus van beroep?  (visser) 

2.         Wat gebeurde er met zijn schoonmoeder? (ziek) 

3.         Wat gebeurde er bij de storm op het meer? (Jezus bestrafte de wind en de golven) 

4.         Wat wilde Petrus neerzetten voor Mozes en Elia tijdens de verheerlijking op de berg? (Tenten) 

5.         Wat gebeurde er met het dochtertje van Jairus? (dood) 

6.         Wat zei Petrus tegen het dienstmeisje toen Jezus was gevangengenomen? (Ik ken hem niet) 

       7.         Waarop heeft Petrus gelopen? (het water) 

8.         Waarop reed Jezus Jeruzalem binnen? (ezel) 

9.         Wat vond Petrus toen hij bij Jezus graf kwam? (doeken) 

10.     Wat gebeurde er bij de bruiloft te Kana? (water in wijn) 

11.     Wat deed Jezus met Bartimeüs? (genezen) 

12.     Waarin klom Zacheüs? (vijgenboom) 

13.     Wat voor agressiefs deed Petrus toen de soldaten Jezus wilden gevangennemen? (oor afslaan) 

14.     Hoe vaak heeft Petrus Jezus verloochend? (drie maal) 

15.     Noem een van de zussen van Lazarus. (Marta en Maria) 

16.     Hoe heette de moeder van Jezus? (Maria) 

17.     Wat was Petrus andere naam? (Simon) 

18.     Waar is Petrus gestorven? (Rome) 

19.     Wat deed Jezus met de handelaars in de tempel? (wegjagen) 

20.     Wie werd er onthoofd door Herodes? (Johannes de Doper) 

21.     Wat deden ze met Jezus kleed toen hij werd gekruisigd? (verdobbelen) 



22.     Wat riep Jezus aan het kruis? (Het is volbracht) 

23.     In welke rivier werd Jezus gedoopt? (Jordaan) 

24.     Waarmee voedde Jezus vijfduizend mensen? (vijf broden en twee vissen) 

25.     Welk gebed leerde Jezus zijn discipelen? (Onze Vader) 

26.     Hoeveel kruisen stonden er op Golgotha? (Drie) 

27.     Wat scheurde er doormidden toen Jezus stierf? (voorhangsel) 

28.     Wie wilde niet geloven dat Jezus was opgestaan? (Tomas) 

29.     Wat was Zacheüs voor zijn beroep? (tollenaar) 

30.     Wie waste zijn handen in onschuld? (Pilatus) 

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Hoeveel vingen de discipelen toen ze 

gingen vissen, na de opstanding van 

Jezus? 

1 Een vuurtje 

2 Wat riep Jezus van de kant naar hen? 2 Simon, zoon van Johannes, heb je mij 

lief, meer dan de anderen hier? 

3 Wat had Jezus gemaakt? 3 niets 

4 Hoeveel vissen vingen ze nadat Jezus 

had gezegd: Werp je net uit aan 

stuurboord? 

4 lammeren 

5 Wat vroeg Jezus aan Petrus? 5 Heer, u weet dat ik van u houd. 

6 Wat moest Petrus gaan weiden? 6 Hij had gezegd, dat hij Jezus niet kende. 

7 Wat antwoordde Petrus 7 Meer van Tiberias 

8 Wat had Petrus gedaan toen Jezus 

gevangen werd genomen? 

8 Johannes 

9 Waar waren ze gaan vissen 9 153 

10 Wie heeft dit verhaal opgeschreven in de 

bijbel? 

10 Hebben jullie soms iets te eten? 

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

   

  

  

  

  

Oplossing:  1- 3    2-10    3-1    4-9    5-2     6-4     7-5     8-6     9-7    10-8 


