
Pasen voor Petrus 
Maandag 18 april 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: 1 Korinthe 15:1-22 
Tekst: 1 Korinthe 15:5a 
En dat Hij is van Céfas gezien 
 
Punten: 
1. Wonderlijk (Hij is van Céfas gezien) 
2. Zichtbaar (Hij is van Céfas gezien) 
3. Persoonlijk (Hij is van Céfas gezien) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1:  
o In welke stappen wordt de opstanding van de Heere Jezus aan Petrus geopenbaard? 
o Welke verschillen en welke overeenkomsten zie je tussen Gods kinderen in de Bijbel 

rondom Pasen? Wat kunnen wij daarvan leren? 

• Bij punt 2:  
o In 1 Korinthe 15 spreekt Paulus over de werkelijke, lichamelijke opstanding van de Heere 

Jezus 
▪ Kun je uitleggen wat Pasen betekent voor het geestelijk leven aan de hand van 

vers 17? 
▪ Kun je uitleggen wat Pasen betekent voor het lichamelijke leven aan de hand van 

vers 20? 

• Bij punt 3: 
o Waarom verscheen de Heere Jezus juist aan Petrus? 

 
Belangrijke teksten 
Lukas 24:33-34 En zij (de Emmaüsgangers) opstaande te zelver ure, keerden weder naar Jeruzalem, 
en vonden de elve tezamen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden: De Heere is waarlijk 
opgestaan en is van Simon gezien. 
 
Mattheüs 18:15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u 
en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. 
 
Uit de bronnen: 
Ds. A. Hoogerland in preek over 1 Korinthe 15:5a 
God wil Zich alleen verheerlijken in een vernederde, helwaardige zondaar. Dat moest Petrus duidelijk 
ervaren. Daarom kreeg hij onderwijs voor zijn verdere leven: (lessen samengevat) 

• Genade bewaart niet voor de zonde, maar alleen de beoefening van de vreze Gods. 

• Zelfvoldaanheid en zelfvertrouwen is gevaarlijk, want daarmee vallen we, hetzij vroeg of laat 

• Hij zou een voortdurend strijd hebben tussen “Simon” en “Petrus”. De oude natuur heet 
Simon en de nieuwe mens heet Petrus. 

• Zijn genadeleven moest zo verdiept worden, dat hij van zichzelf niets meer verwachtte. En 
nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U 

• De smartelijke herinnering aan zijn diepe val moest hij mee blijven dragen.  


