
De levensloop van Petrus 
Zondag 15 mei 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 21:15-25 
Tekst: Johannes 21:18-19 
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij 
wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u 
gorden, en brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God 
verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij. 
 

Punten: 
1. Zijn kracht in het verleden (18a) 
2. Zijn zwakheid in de toekomst (18b+19a) 
3. Zijn roeping in het heden (19b) 

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Zou jij graag willen weten hoe je toekomst er uit ziet? Waarom wel/niet? 
o Noem eens 3 steekwoorden die momenteel jouw leven beschrijven. 

• Bij punt 2:  
o Zou je graag oud willen worden? Waarom? Hoe denk je dat het is om oud te zijn? 
o Hoe brengt deze tekst het zaligmakende werk van de Heilige Geest onder woorden? 
o Wat betekent de uitdrukking “een stervend leven”? 

• Bij punt 3: 
o Wat betekent “volgen”? 
o Wat volg jij zoal? Wat brengt je dat en kost je dat? Hoe is dat met het volgen van 

Christus? 
 
Belangrijke teksten 
Johannes 13:36 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: 
Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij later volgen. 
 
2 Petrus 1:14 Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze 
Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 
 
Uit de bronnen 
Kerkgeschiedenis Eusebius (geschreven rond het jaar 323) boek 3.1.2 
Het is waarschijnlijk dat Petrus gepreekt heeft tot de joden die in de diaspora verstrooid waren, in 
Pontus, Galatië, Bithynië, Cappadocië en Klein-Azië. Tenslotte kwam hij in Rome terecht waar hij met 
zijn hoofd naar beneden gekruisigd werd. Zo leed hij net zoals hij zelf gevraagd had.  
 
Johannes Calvijn in commentaar op Johannes 21:18  
Velen hebben een gemakkelijk en aangenaam leven voordat zij door Christus geroepen worden. 
Maar zodra zij zich aan Hem verbonden hebben en zijn discipelen zijn geworden, of althans enige tijd 
daarna, worden zij gebracht tot zware strijd, tot een onrustig leven, tot grote gevaren, soms ook zelfs 
kost het hun leven. Deze toestand, hoe hard ook, moeten zij toch geduldig dragen. Intussen matigt 
de Heere het kruis, waardoor Hij Zijn dienaars wil laten verzoeken zó, dat Hij hen zolang spaart, 
totdat hun kracht tot rijpe ontwikkeling is gekomen. Want hun zwakheid is Hem niet onbekend en Hij 
bezwaart hen niet bovenmate.   


