
Petrus in Paniek      Pagina 1 
 

6-4-2020 

 

  

 

PHILAFEEST 12 Petrus in paniek 
 



Petrus in Paniek      Pagina 2 
 

Petrus in paniek 

 
Petrus was bezorgd. Heel erg bezorgd. 
Jezus was gearresteerd en Petrus had geen idee van wat er met Jezus 
gebeurde. 
Petrus was trouw, heel erg trouw. 
Alle andere vrienden van Jezus waren weggevlucht. Maar Petrus had 
Hem gevolgd naar het huis van de hogepriester. Buiten bij dat huis 
bleef hij kijken en wachten. 
Petrus had het koud. Heel erg koud. Daarom ging hij maar bij de 
helpers van de hogepriester staan, die zich op de binnenplaats rond 
een vuurtje probeerden warm te houden. En dat was niet zo’n goed 
idee. 
‘Hé, jij daar!’ roep een dienstmeisje. Ze wees in de richting van 
Petrus. ‘Ben jij niet ook één van Jezus’ vrienden? Ik weet zeker dat ik 
jou samen met Hem gezien heb.’ 
Plotseling werd Petrus bang. Heel erg bang. En zonder erover na te 
denken, schudde hij met zijn hoofd. ‘Welnee’, mompelde hij, ‘je ziet 
me voor iemand anders aan.’ 
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Daarna stond Petrus op en wandelde naar de poorten van de 
binnenplaats. 
Hier was Petrus veilig. Heel erg veilig. 
Tenminste, dat dacht hij. Maar de helpers van de hogepriester 
bleven zijn kant op kijken. En het duurde niet lang voordat er nog 
een meisje op hem af kwam. 
‘Ik denk dat mijn vriendin gelijk heeft. Ik weet zeker dat ik je ook 
samen met Jezus gezien heb!’ 
Nu raakte Petrus in paniek. Heel erg in paniek! 
‘Luister!’, zei hij. ‘Ik heb het je al een keer gezegd. Ik ken Hem niet. 
Dus laat me nu maar verder met rust!’ 
‘Daar!’ riep een andere bediende. ‘Ik dacht al dat ik het hoorde. Jij 
hebt een accent uit het Noorden, je praat precies zoals Jezus!’ 
‘Nee!’ schreeuwde Petrus – paniekerig, bang en verward. ‘Hoe vaak 
moet ik het jullie nu nog zeggen? Ik ben zijn vriend niet. Ik ken Hem 
niet. Ik heb nog nooit iets met Hem te maken gehad!’ 
En op dat moment – precies op dat moment – kraaide ergens in de 
verte een haan. Petrus kon nu alleen nog maar aan de woorden van 
Jezus denken: ‘Voordat de nacht voorbij is zal jij drie keer gezegd 
hebben dat je mij niet kent.’ 
Nu was Petrus verdrietig. Heel erg verdrietig. En terwijl de bedienden 
naar hem wezen en hem nariepen, vluchtte hij huilend van de 
binnenplaats weg. 
Nu was Jezus echt helemaal alleen. 
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Omelet bakken 

 
 
 


