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Slaperige Petrus 

 
Petrus was slaperig. Heel erg slaperig. 
Misschien kwam dat wel door de bijzondere maaltijd die hij net had 
gegeten. Misschien kwam het door de wijn die hij had gedronken. 
Misschien kwam het door de wandeling naar Getsemane, of 
misschien was het gewoon al wat later op de avond. 
‘Ik ga weg om te bidden’, zei Jezus. ‘En Petrus, ik wil dat jij, Jakobus 
en Johannes met me mee gaan.’  
‘Dat is goed’, gaapte Petrus, ook al voelde hij zich slaperig. Heel erg 
slaperig. 
Ze liepen nog een stukje zwijgend door. Daarna begon Jezus opnieuw 
te spreken. 
‘Ik zit daar verderop’ zei Hij, ‘wacht hier op Mij en bid voor Mij. Ik 
ben straks terug.’ 
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‘Lieve God’, bad Jezus, ‘Lieve Vader in de hemel, morgen moet ik 
sterven – om zo alle schuld op me te nemen voor alle slechte dingen 
die alle mensen ooit hebben gedaan. Ik weet dat U wilt dat Ik dit 
doe. Maar als er nog een andere mogelijkheid bestaat, een manier 
waarop dit kan gebeuren zonder al die pijn en dat lijden, laat me dat 
dan alstublieft nu zien,’ 
Jezus bad al die tijd met als zijn kracht. En Petrus was slaperig. Heel 
erg slaperig. Steeds wanneer hij zijn ogen dichtdeed om met God te 
praten, dreigde hij in slaap te vallen. En met Jakobus en Johannes 
gebeurde precies hetzelfde. 
Plotseling schudde iemand hem door elkaar. 
‘Petrus! Petrus! Wakker worden!’ Het was Jezus. En Hij was duidelijk 
teleurgesteld. 
‘Alles wat Ik je vraag is wakker te blijven en te bidden. Blijf alsjeblieft 
wakker. Ik heb je hulp nodig. Echt waar!’ 
Petrus wilde graag helpen. Echt waar. Maar hij was slaperig. Heel erg 
slaperig. En het duurde niet lang voor hij opnieuw in slaap viel. 
Tot drie keer toe kwam Jezus terug. Alle drie de keren waren zijn 
vrienden in slaap gevallen. 
Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Plotseling was Petrus niet 
slaperig meer.  
Daar was Judas! En hij was niet alleen gekomen. Er waren mannen 
bij hem – mannen met wapens. Ze droegen fakkels, houten knuppels 
en zwaarden. 
Judas liep op Jezus af. 
‘Meester!’ zei hij. ‘Hallo!’ Judas gaf Jezus een kus op zijn wang, 
precies zoals hij altijd gedaan had sinds de dag dat ze elkaar voor het 
eerst ontmoet hadden. Hij deed net alsof hij nog steeds een vriend 
van Jezus was. Maar dit was geen kus van een vriend. De gewapende 
mannen grepen Jezus vast. En nu was Petrus wakker. Klaarwakker! 
Hij sprong overeind. Hij greep een zwaard en begon ermee rond te 
zwaaien. Maar het enige wat hij daarmee bereikte, was dat hij het 
oor van een van de mannen eraf hakte. 
 
‘Stop!’ riep Jezus. ‘Houd onmiddellijk op! Dit is geen oplossing. God 
kan Mij redden wanneer Hij dat wil. Maar Hij wil dat Ik met deze 
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mannen meega en dat zal Ik doen.’ Jezus pakte het afgehakte oor en 
hield het tegen het hoofd van de man. Het oor zat weer vast alsof er 
niets was gebeurd! 
Daarna ging Jezus met de mannen mee. Maar wat gebeurde er met 
zijn vrienden? Die renden alle kanten op. Allemaal, behalve Petrus, 
want hij bleef Jezus op een afstandje volgen. Half wakker. Half 
slapend. Stilletjes hopend dat dit allemaal slechts een nare droom 
was. Maar hij wist nog niet half wat voor een nachtmerrie dit zou 
worden.  
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Woordzoeker 

 

  

  
 
 
 


