
Wekelijkse overdenking | Mattheus 26: 69-75 | 7 April | R.M.  
 

Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we samen Mattheus 26:69-75 gelezen. De mensen van het Sanhedrin 

bespotten, bespugen en slaan de Heere Jezus. Ze dagen de Heere Jezus uit. Op deze plaats, 

de binnenplaats, staat ook Petrus. Een dienstmeisje beweert dat Petrus ook een volgeling is 

van de Heere Jezus. In het openbaar zegt Petrus dat hij niet bij Hem hoort. Hij verloochent 

op deze binnenplaats zijn Meester drie keer en bij de derde keer vervloekt Petrus zichzelf. 

Hij zweert dat hij de Heere Jezus niet kent. In Lukas 22:61 lezen we dat de Heere Jezus Zich 

omdraait en Petrus aankijkt. Petrus komt tot inkeer en waar berouw. Hij verlaat de 

binnenplaats en weent bitterlijk.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Mattheus 26:75 lezen we: En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het 
woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij 
driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. In dit vers wordt waar 

hetgeen wij in vers 34 lezen, namelijk: Jezus zeide tot hem: Voorwaar Ik zeg u, dat gij in 
dezen zelven nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 
De Heere Jezus weet alle dingen. De Heere Jezus had deze verloochening al voorzegd. Hij 

wist, als de Hoogste Profeet, dat Petrus Hem, in Zijn aanwezigheid zou gaan verloochenen. 

De Heere Jezus weet alle dingen. In Johannes 21:17 lezen we dat Petrus (na zijn 

verloochening) in zijn discipelschap wordt hersteld. Het is opmerkelijk dat Petrus dán 

eerlijk zegt: Heere, Gij weet alle dingen (…). 
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? Petrus is in de zonde gevallen. Hij heeft zijn 

Meester verloochend. Petrus kan zichzelf hier niet meer uit redden. Daar is de daad en 

kracht van God voor nodig. De Heere bestuurt dat Petrus tot inkeer en wederkeer komt. De 

Heere bestuurt dat de haan begint te kraaien. Wie, dan God alleen, kan ervoor zorgen dat de 

haan precies op het juiste moment begint te kraaien? Alle dingen moeten mee werken ten 

goede. Daarom lezen we in Lukas 22:61: en de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan. Door 

één blik van de Heere Jezus komt Petrus tot berouw. De ogen van de Heere Jezus en de 

ogen van Petrus kruisen elkaar. Door Zijn liefdesblik verbreekt het hart van Petrus. Wat 

leert dit gedeelte mij over God? De Heere is de Eerste in het oprichten van zondaren. De 

Heere is de Eerste in het oprichten van Zijn kinderen nadat ze in de zonde zijn gevallen. 

Hierin zien we Wie de Heere Jezus is voor Zijn kinderen. Hij verliest ze niet ‘uit het oog’. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Mattheus 26:69 en 70 staat: En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot 
hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileër. Maar hij loochende het voor allen, 
zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. We leren vanuit dit gedeelte dat je door mensenvrees in 

staat bent allerlei grote zonden te doen. Je kunt door mensenvrees je anders gaan 

gedragen. Dit geldt óók voor Gods kinderen. Zelfs voor Petrus, die zo’n vooraanstaande 

positie innam onder de discipelen. Dit gedeelte is daarom ook een waarschuwing. Het is 

opmerkelijk dat de verloochening kort na de instelling van het Heilig Avondmaal is gebeurd. 

Te bedenken, dat de tijden rondom het Heilig Avondmaal voor Gods kinderen juist 

hoogtepunten zijn. Ze mogen gemeenschap hebben met hun Zaligmaker en Koning! De 

woorden uit 1 Korinthe 10:12 zijn hier van toepassing: Zo dan, die meent te staan, zie toe dat 
hij niet valle.  
 



Petrus probeerde zich zo onopvallend mogelijk aan te passen. Maar dat ongemak, van de 

starende blikken van mensen die hij niet kende, maakten hem ernstig ongemakkelijk. Leren 

wij hier niet van dat we, al vermengen we ons nog zo met de wereld, als christen er nooit in 

passen. Altijd de haat zullen krijgen die Christus ons toegezegd heeft? Zie ook hoe het 

Stefanus verging... 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Mattheus 26: 74 lezen we: Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den 
Mens niet. Bij dit vers kun je denken aan het thema de ‘vreze des Heeren’. We zien dat bij 

Petrus de ‘vreze des Heeren’ op het moment van de verloochening niet in beoefening is. De 

Heere zegt in Spreuken 8:13: De vreze des HEEREN is te haten het kwade. Jongelui, de 

‘vreze des Heeren’ is een leven met de Heere. Je mag dan nauw met Hem leven en Zijn 

nabijheid ervaren. Je haat dan alle dingen die de gemeenschap met de Heere kan verstoren. 

Het is de zonde die scheiding maakt tussen God en je ziel. 
 

Er was eens een moeder. Ze heette Mary Winslow en is in 1774 geboren. Ze was twintig jaar 

toen de Heere haar bekeerde. Ze kreeg tien kinderen en heeft veel zorgen gekend wat 

betreft het aardse leven. De Heere beloofde haar dat ze later al haar tien kinderen in de 

hemel zou terugzien. Ze mocht de HEERE oprecht dienen en vrezen. Ze schreef een brief 

aan één van haar zonen met het hartelijke verlangen dat haar zoon in de ‘vreze des Heeren’ 

mocht blijven wandelen. Ze schreef het volgende: Bid veel om een teder geweten, een 
geweten die gevoelig is voor de minste zonde, even gevoelig als een oog dat wordt 
aangeraakt. Ik hoop oprecht, dat niets je ertoe zal brengen dat je je gewoonte van 
onthouding zult laten varen. Hoe ernstig en aanhoudend bid ik, dat God je voor alles mag 
bewaren. Dat je niet, door langzame en verraderlijke stapjes, zult worden gebracht tot een 
zekere en misschien onherstelbare ondergang. Alles in de vorm van drankgebruik behalve 
simpel water – ik bedoel natuurlijk wat van alcoholische aard is – is gevaarlijk. Ik ben in de 
loop van mijn leven van zulke droevige, zulke verschrikkelijke gevolgen van matig 
drankgebruik getuige geweest, dat ik, alleen al bij de herinnering, er een afkeer van krijg. 
Zet niets aan je lippen dat sterker is dan water. Niemand dan God weet hoe diep bezorgd ik 
erover ben, dat al mijn belijdende kinderen mogen blijven wandelen in de vreze des Heeren 
en in de liefde des Geestes. Denk aan Hem, Die je lief heeft gehad tot in de dood. Leef voor 
Hem en tot Hem, en besluit liever te sterven dan iets te doen, dat Zijn lieve Naam zou 
onteren, Die op zulk een opmerkelijke wijze je uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn 
wonderbaar licht.  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

Petrus verloochent de Heere Jezus, maar wordt ook meteen weer door Hem opgericht. Nee, 

Petrus is niet meteen weer in zijn discipelschap hersteld. Daarvan lezen we in Johannes 21 

waar de Heere Jezus drie keer - na drie keer verloochenen - aan Petrus vraagt of hij Hem 

liefheeft. In het Bijbelgedeelte van gisteren lezen we het begin van het herstel van Petrus. 

Jongelui, zie je dat het niet buiten berouw omgaat? We lezen in vers 75: En naar buiten 
gaande, weende hij bitterlijk. Petrus wordt door de Heere Jezus Zelf weer opgericht. Dit 

heeft raakvlakken met Mattheus 14:28-31. In dit gedeelte wordt Petrus ook door de Heere 

Jezus weer opgericht nadat hij begon te zinken in het water. En Petrus antwoordde Hem en 
zeide: Heere, indien Gij het zijt, zo gebiedt mij tot U te komen op het water. En Hij zeide: 
Kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. 
Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, 
zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en 
zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Zie je de raakvlakken? Ook in 



dit gedeelte wordt Petrus bevreesd en zinkt en wordt door de Heere Jezus weer opgericht.  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft ook raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk 

bijvoorbeeld aan Lukas 12:8 en 9 waar staat: En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal 
voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie 
Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In Mattheus 26:71 en 72 lezen we: En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere 
dienstmaagd, en zeide tot degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den 
Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. 
Petrus is bij slecht gezelschap en verloochent de Heere Jezus. Het verloopt anders dan 

Petrus ooit had gedacht. In Mattheus 26:35 lezen we: Al moest ik ook met U sterven, zo zal 
ik U geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Hierin ligt een 

belangrijke les voor toen en nu. Een zondig gezelschap waar de Heere niet gediend wordt is 

een gevaarlijke plaats. De verleiding om te zondigen is dan extra groot. De zonde begint 

vaak onschuldig. Eerst iets, en dan steeds meer. Een paar woorden van een vrouw en 

Petrus verloochent zijn Meester. Als Petrus zich met liegen er niet meer kan uitredden, 

voegt hij er een eed aan toe. Het gaat bij Petrus van kwaad tot erger. Is dit herkenbaar in 

jouw leven? Met je smartphone bijvoorbeeld? Dat ene TikTok filmpje lijkt onschuldig. Maar 

hoe onschuldig is de muziek die je hoort? Weet je zeker dat het geen popmuziek is? Het gaat 

stap voor stap… Het gaat van kwaad tot erger... Het blijft niet bij één filmpje. Ook de tweede, 

derde, vierde volgen… En, voor je het weet, bekijk je filmpjes waarvan je weet dat het zonde 

is! Jongelui, bid veel om de ‘vreze des HEEREN’. Want, we lezen in Spreuken 8:13 - De vreze 
des HEEREN is te haten het kwade. Deze waarheid is hoogst actueel. Óók in het jaar 2022. 

Óók op school of op je werk. Óók achter je laptop of op je smartphone. Psalm 19:7 is dan zó 

waar:  
 

Weerhoud, o HEER, Uw knecht,  
dat hij zijn hart niet hecht,  
aan dwaze hovaardij.  
Heerst die in mij niet meer,  
dan leef ik tot Uw eer,  
van grote zonden vrij.  
Laat U mijn tong en mond,  
en 's harten diepsten grond,  
toch welbehaaglijk wezen.  
O HEER, die mij verblijdt,  
mijn Rots en Losser zijt,  
dan heb ik niets te vrezen.  

Jongelui, lees straks nog eens bovenstaande brief van Mary Winslow. Zie je wat de 

overeenkomsten zijn tussen Psalm 19:7 en haar brief?  

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


