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1. 

So rukkie gelede het iemand my ŉ baie mooi verhaaltjie vertel wat blykbaar, so 

belowe hy my, werklik gebeur het.  In die verhaaltjie is ŉ onderwyseres besig om haar 

klassie te verduidelik van Jesus.  Sy sê toe vir die kindertjies op ŉ baie mooi manier 

dat Jesus in elkeen van hulle moet wees en lewe.  Die klompie kyk haar toe met sulke 

groot oë en vae uitdrukkings op hulle gesigte.  Na so paar oomblikke steek een van die 

kinders hulle hand op en vra:  “Juffrou, as Jesus binne my is, moet hy mos iewers 

uitsteek.” 

Nou, sonder dat die kind dit agter gekom het, het sy op haar naïewe en kinderlike 

manier iets baie waar raak gesê.  

Jesus is teenwoordig in elkeen van ons se lewens.  Maar terselfdertyd moet Jesus ook 

uitsteek.  Ons familie, vriende, die werk, die ganse wêreld moet sien dat Jesus in ons 

en deur ons werk – Hy moet uitsteek. 

Kan ek en jy, vanoggend met eerlikheid sê dat die wêreld iets van Jesus in ons 

woorde en in ons optrede raaksien.  Maak nie saak wat die omstandighede is nie.  

Sien die wêreld dat ons vir God “oorborrel”?  Sien die wêreld dat Jesus “uitsteek”?   

Sou ons die selfde vraag aan Petrus, Jesus se dissipel, stel sou hy pressies soos ons 

antwoord.  Jesus het ook nie altyd by hom “uitgesteek” nie.  Hy gaan egter selfs ŉ 

bietjie verder.  Petrus poog om sy verbintenis met Jesus te verbloem en weg te steek.  

Dit sien ons baie duidelik in Lukas 22 vers 54 tot 62. 

Kom ons lees die teks saam. 



 

2. 

Waar Petrus juis moes oorborrel van Christus, waar Jesus juis moet uitsteek, kies 

Petrus om hierdie intieme verbintenis tussen hom en Jesus te verbloem.  Hierdie 

groep mense wat buite om die vuur staan, wie se status so laag is dat hulle nie eers 

binne die huis mag wees nie, stel Petrus uitlik voor ŉ keuse.  Hulle vra dat hy vir 

Jesus moet kies, of teen Jesus moet kies.  En Petrus, uit vrees vir sy lewe, kies om 

Jesus in homself te verbloem.  Op daardie oomblik het niks van Jesus by Petrus 

uitgesteek vir die wêreld om te sien nie. 

Nadat Petrus vir Jesus verloën verloop die verhaal baie vinnig.   

 Jesus word gekruisig en Hy sterf.   

 Dit is egter nie die einde nie.  Na drie dae staan Hy weer uit die dood op.   

 Volgens die evangelies werk en praat Jesus vir 40 dae met die dissipels, Petrus 

inkluis, waarna die Hemelvaart plaasvind.   

 Oorlewering vertel ons dat Heilige Gees tien dae later uitgestort is. 

En dan lewer Petrus een van die merkwaardigste preke van alle tye.  Nee, dit is nie 

rêrig ŉ preek nie, maar eerder ŉ belydenis van wie Jesus is en wat Jesus vir hom 

vermag het.   

Waar Petrus Jesus om en by 50 dae van te vore geheel en al verloën het, bely Petrus 

hier sy geloof in Jesus as die Here.   

Hoor net wat hy sê in Handelinge 2.  Ons lees vers 22-24 en dan ook vers 36. 

(22) “Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend 

gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat 

doen het. Daarvan weet julle self. (23) God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom 

aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom 



doodgemaak. (24) Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit 

die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te 

hou.  

(36) “Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle 

gekruisig het, Here en Christus gemaak!” 

3.                                                    (slide van voete) 

 Waar Petrus net 50 dae van te vore Jesus verloën het.  Waar hy openlik sê “Ek 

ken nie hierdie man nie”, is hy nou bereid om voor die hele Israel Jesus te 

verkondig en te stel dat hy met sy hele hart in Jesus as die Here glo.   

 Waar hy net ŉ paar weke van te vore teen Jesus gekies het, kies hy nou vir 

Jesus.  Hy borrel oor van entoesiasme, in hierdie gedeelte “steek Jesus uit” 

sodat die ganse Israel Jesus in Petrus se lewe kan aanskou. 

En wat so interessant van hierdie teksgedeelte is, is die feit dat Petrus die hele volk 

voor ŉ keuse plaas soos hy ook voor ŉ keuse geplaas was.   

Sonder om in te veel detail op Petrus se preek te konsentreer sien ons dat hy ŉ paar 

sake duidelik maak. 

 In die eerste plek is Jesus deur God na die aarde gestuur en deur verskeie 

wonderteks het dit kristalhelder geword dat Jesus die Messias is wat verwag was 

deur Israel. 

  Tweedens maak Petrus dit helder dat die wêreld hierdie Jesus verwerp het 

deurdat hulle Hom gekruisig het. 

 En derdens verkondig Petrus dat God Jesus uit die dood verwek het en dat 

Jesus daarom erken moet word as die Koning van die heelal. 

Die keuse wat Petrus dan indirek vir die gehoor stel is:  “Waar staan jy?”  Indien jy 

teen Christus kies is jy so goed soos die wat Hom gekruisig het.  Indien jy egter vir 



Jesus kies en hom erken as regeerder van die heelal, kry jy deel aan sy liefde en 

genade.  Dan moet jy jouself aan Jesus onderdanig stel. 

Met ander woorde.  Netsoos Petrus voor ŉ keuse gestel was, en hy die verkere 

keuse gemaak het, stel hy nou die skare voor ŉ keuse.  Maak hulle deel uit van die 

wat Jesus gekruisig het, of die wat heelhartig in Jesus as verlosser en heer glo.   

So word ons ook daagliks voor die keuse geplaas.  En net ons kan die keuse maak.  

Niemand anders nie. 

4) 

Hierdie keuse wat ons moet maak, ŉ keuse vir Jesus, is sekerlik die belangrikste 

besluit wat ons kan maak.  En ons moet die besluit elke dag weer opnuut neem. 

Daar onstaan egter ŉ baie interessante vraag wanneer ons na Petrus se verhaal kyk. 

 Wat het in daardie 50 dae gebeur dat Petrus geheel en al verander het?   

 Hoe is dit moontlik dat Petrus kon beweeg van die een wat Jesus verloën het, na 

die een wat vandag nog beskou word as die “rots van die kerk”.   

 As die een wat Jesus aan die wêreld kon verkondig sonder om vir ŉ oomblik te 

vrees vir sy eie lewe.   

 Wat het verander in sy lewe sodat daardie skare kon sien dat Petrus oorborrel 

van geloof, dat hulle Jesus in Petrus kon aanskou. 

5.                                                        (slide van Jesus) 

Die antwoord op die vraag van hoekom Petrus verander het eintlik ŉ baie eenvoudige 

antwoord.  Die antwoord bestaan uit drie dele. 

Die eerste deel van die antwoord is dat Petrus nie anders kon as om te vernader nie 

omdat hy die lewendige Jesus ontmoed het.  Aanvanklik het Petrus slegs Jesus as 



mens geken en daarom was dit amper normaal dat hy getwyfel het en Jesus op die 

einde van die dag verloën het.    

Maar na Jesus se opstandig ontmoed Petrus Jesus as God en Heer, as Verlosser en 

Regeerder van die heelal.  Twyfel en tweedrag was nie meer ŉ opsie nie.  Petrus kon 

net bely:  “My Here en My God”. 

Wat so ongelooflik is van die ontmoeting tussen Petrus en Jesus is ook die feit dat 

Petrus nie verwyt van Jesus ontvang nie.  Jesus beskuldig Petrus van niks nie.  Hy 

kla hom nie aan van tweedrag nie.  Nee, al wat Petrus ontdek is Jesus se 

onvoorwaardelike liefde, genade en vergifnis.  Vergifnis wat groter is as die 

grootste oortreding.  Selfs die kere wanneer ons Jesus verloën en ons self bo God 

plaas.   

6.                                                          (slide van duif/Gees) 

Die tweede rede hoekom Petrus verander is omdat die Heilige Gees oor hom gekom 

het.  Hy het nie net die lewende Jesus ontmoet nie, maar hy het ook die Gees as 

genade gawe ontvang. 

Hier waar ons nader aan Pinkster beweeg  

 moet ons besef dat die Heilige Gees nie net ons vertrooster is nie,  

 Hy is nie net die een wat ons versterk en gawes gee nie.   

 Nee, die Gees het ook die vermoë om ons te vernader en te transformeer. 

Wanneer Petrus voor die skare staan as getransformeerder, spreek hy nie in die 

eerste plek in tale of begin jy mense gesond te bid nie, nee, 'n nuwe mens word 

verwek, 'n nuwe mens word gebore, 'n mens wat soos God lyk en soos God optree.  'n 

Mens wat nie meer bang is nie.  Ja, 'n mens soos Jesus. 

Ons kan nog verder gaan.   



 Eers toe die Heilige Gees oor Petrus gekom het het Petrus werklik begin 

oorborrel van geloof.   

 Eers toe die Heilige Gees oor hom gekom het het mense Jesus in hom begin 

sien.   

 Eers met die uitstorting van die Gees het Jesus werklik in Petrus se lewe 

opgestaan.   

 Eers toe het Petrus werklik verander. 

7.                                                    (slide van hart op Bybel) 

Daar is egter ook ŉ derde rede wat die verandering en transformasie in Petrus gedryf 

het.   

Werklike, diepgaande verandering verys dat jy moet worstel met jou omstandighede, jy 

moet worstel met jou self en jou eie optrede, jy moet worstel met die dinge wat gebeur 

het. 

En ek glo dat Petrus die worstelstryd ondergaan het.  Na die verloëning lees ons dat 

hy bitterlik gehuil het.  Hy was sekerlik skaam, hartseer en spyt oor sy optrede.  En dan 

volg die hofsaak, die kruisiging en die uiteindelike dood van Jesus.  En waar was hy 

deur dit heen?  Nie langs Jesus se sy nie.  Nee, hy het saam met die ander dissipels 

gevlug vir hulle lewe. 

Deur dit alles heen moes Petrus homself afvra wie hy is en nog belangriker wie hy 

graag wil wees.  En wat moet hy in sy lewe verander om die persoon te word. 

Dus gemeente, Jesus se verskyning, die ontvangs van die Heilige Gees, maar ook 

hierdie innerlike worsteling wat Petrus ondergaan het, het hom verander.  Die innerlike 

stryd het daartoe gely dat hy die dissipels geword het wat Jesus nog altyd wou hê.  Die 

innerlike stryd het hom tot die punte gebring waar hy kon besluit om te verander. 

 



8.                               (Geel slide van man met hande in lug) 

El sluit af. 

Ons is baie lief om te sê dat die wêreld gedurig verander, maar dat mense altyd die 

selfde bly.  Ons is lief om te sê:  Ek is gemaak en laat staan. 

Kyk ons na Petrus se lewe sien ons dat dit nie waar is nie.  Mense kan verander.  En 

hierin is ŉ ongelooflike troos opgesluit.  Hoe jy nou is, so hoef jy nie more te wees nie.  

Jy kan verander, jy kan anders dink, doen en praat.  Hoekom?  Want? 

 Deurdat Jesus aan elkeen van ons verskyn in die geloof word ons ook verander.  

Dit het ons nou laas week ervaar toe ons Paasfees gevier het. 

  En netsoos Petrus ontvang ons ook die Heilige Gees – Dit het ons vandag weer 

opnuut bely.  Dit gaan ons vier wanneer ons saam met die kerk reg oor die 

wêreld Pinkster vier.  En die Gees transformeer ons elke dag op nuut 

 En so ondergaan elkeen van ons innerlike worsteling.  Jy word in die geloof deur 

jouself en jou sonde, jou omstandige, deur die wêreld gekonfronteer.  Ons 

gemeente ervaar iets hiervan op die oomblik.  Gemeente seeter ervaar op die 

oomblik ŉ tyd van transformasie en verandering.   

Gaan ons weer terug na die verhaaltjie van die dogtertjie moet ons elkeen, elke dag 

verander sodat die wêreld meer en meer kan sien dat Jesus “uitsteek”.  Mag elkeen 

van ons, met God se hulp, soos Petrus verander om met entoesiasme oor te borrel 

van geloof sodat die ganse wêreld dit mag sien.  Nie ter wille van ons self nie, maar tot 

die eer van die Here.   

Amen.  

 

 


