
De bekering van Petrus 
Zondag 3 april 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Lukas 22:47-62 
Tekst: Lukas 22:60b-62 
En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus 
werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult 
gij Mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. 
 
Punten: 
1. De val voor zijn bekering (60b) 
2. De blik tot zijn bekering (61a) 
3. De herinnering in zijn bekering (61b) 
4. De vruchten van zijn bekering (62) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1:  
o Kun je terug vertellen hoe de 3 verloocheningen van Petrus gingen? 

• Bij punt 2:  
o Kun je nu nog een blik van de Heere Jezus krijgen? Hoe dan? 
o Waarom is de vraag of God begonnen is in je leven zo belangrijk? 

• Bij punt 3: 
o Welke Bijbeltekst of preek is voor jou onvergetelijk? Waarom? 
o Zou je aan de hand van deze preek kunnen uitleggen wat “indachtmakende genade” is? 

• Bij punt 4:  
o Welke vruchten van de ware bekering zijn vanmorgen genoemd? 

 
Belangrijke teksten 
Johannes 1:43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: Gij zijt Simon, de zoon van 
Jona; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt: Petrus. 
 
Uit de bronnen: 
Abraham Hellenbroek in “De kruistriomf van Vorst Messias” preek over Lukas 22:60b-62 
Ziet eens een voorbeeld van Gods genadewerkingen. Het is God die de goddelozen rechtvaardigt, 
zegt Paulus (Rom. 4:5). Het zijn zondaren die Hij bekeert en Hij vindt ze als zondaren. Wij beginnen 
niet eerst in de genade, maar God. Wij maken het begin niet van onze bekering, maar alleen de 
Heere. Bekeer ons, bidt de Kerk, zo zullen wij bekeerd zijn (Klaagliederen 5:21). 
 
Franciscus Ridderus in “Zevenderlei gezicht in het lijden en sterven van de Heere Jezus” 
Toen Petrus radeloos was bij zichzelf, was hij niet reddeloos voor de Heere. Toen hij geen uitkomst 
kon vinden, kwam de Heere hem Zelf zoeken. Eer hij zijn zonde ten rechte had gezien, kwam de 
genadige God naar hem zien. God moest haastig van de hemel op hem afzien, of Petrus had welhaast 
wanhopende naar de hemel gezien. Eer hij nog riep, “Heere behoedt mij, want ik verga”, zo 
verhinderde de Heere zijn eeuwig verloren gaan.  
 
Gebed van een onbekende kerkvader 
O goedertieren Jezus, zie ons aan met die ogen van Uw ontferming, daar gij Petrus in de zaal, 
Magdalena op de maaltijd, en de moordenaar aan het kruis mee bestraalde. Geef dat wij met Petrus 
onze zonden beschreien, met Maria Magdalena U volmaakt lieven en met de bekeerde moordenaar 
eeuwig bij U leven mogen. Amen. 


