
 



Jezus praat met Petrus  

Er zit een man aan de kant van het meer. Hij port in 

een vuurtje dat al lekker brandt. Er liggen visjes op 

te bakken en naast het vuur liggen een paar 

broden. Petrus en de andere leerlingen komen 

dichterbij.  

De man zegt: ‘Jullie hebben toch een heleboel vis 

gevangen daarnet? Breng wat van die vis hier, dan 

kunnen we die ook bakken.’  

Inderdaad, zonet hebben ze heel veel vis gevangen, 

nadat ze de hele nacht juist niets gevangen hadden. 

Deze man had dat gezien en Hij had gezegd dat ze 

dan maar moesten proberen hun net aan de andere 

kant van de boot uit te gooien. Petrus en Johannes 

hadden elkaar aangekeken. Het net aan de andere 

kant van de boot uitgooien, dat doe je toch nooit! 

Maar toch…  

Een hele tijd geleden had Jezus dat ook een keer 

gezegd en toen vingen ze heel veel vis. Daarom 

hadden ze het vandaag toch ook maar gedaan. En ja 

hoor, ze konden het net bijna niet de boot in 

trekken, zo zwaar was het van de vissen. Jezus is 

een tijdje geleden gestorven aan een kruis. Maar 

drie dagen later is Hij weer levend geworden. Ze 

hebben Hem zelf gezien.  

Vlug rent Petrus samen met Johannes terug naar de 

boot om wat vissen te halen, zoals de man zei. ‘Dat 

is Jezus, hoor – ik weet het zeker!’ zegt Johannes. 

Petrus knikt. Als ze terugkomen zitten de andere 

leerlingen al in het gras om het vuur heen. ‘Kom, 

eet lekker wat vis en brood,’ zegt Jezus, terwijl 

Petrus en Johannes ook een plekje zoeken. 

Iedereen heeft honger en smult van de gebakken 

vis en het brood. Af en toe kijken de leerlingen 

elkaar aan. Niemand durft iets te zeggen. Ze 

snappen allemaal dat het Jezus is die vis en brood 

met hen eet, maar niemand zegt het.  

Ook Petrus niet. Hij durft niet. Hij durft Jezus bijna 

niet eens aan te kijken. Wat zal Jezus wel niet van 

hem denken? Nog niet zo lang geleden had hij 

tegen Jezus gezegd dat hij voor Jezus wilde vechten 

en misschien wel voor Hem wilde sterven. Maar 

even later durfde hij niet meer, en zei hij drie keer 

dat hij Jezus niet kende. Hij wilde niet dat mensen 

wisten dat hij bij Jezus hoorde. Petrus voelt dat hij 

rood wordt nu hij daaraan denkt.  

Dan zegt Jezus tegen Hem: ‘Simon, zoon van 

Johannes, houd je van mij? Houd je meer van mij 

dan de andere leerlingen hier?’ Petrus verslikt zich 

bijna. Simon, dat is zijn echte naam. Maar Jezus 

noemt hem altijd Petrus, omdat dat ‘rots’ betekent. 

Waarom noemt Hij hem nu geen Petrus?  

‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zegt het een 

beetje zachtjes. Maar het is de waarheid, hij houdt 

echt van Jezus! ‘Zorg dan voor mijn volk, zoals een 

herder voor zijn kudde zorgt,’ zegt Jezus. 

Voorzichtig kijkt Petrus naar Jezus. Waarom zegt 

Jezus dat?  

Dan vraagt Jezus weer: ‘Simon, zoon van Johannes, 

houd je van mij?’ ‘Ja Heer, U weet dat ik van U 

houd!’ Petrus’ hart bonst ervan. Waarom vraagt 

Jezus dat nog een keer? Hij kijkt even naar Jezus. 

Jezus kijkt hem aan en zegt: ‘Pas dan goed op mijn 

volk, zoals een herder op zijn schapen past.’  

Petrus raakt een beetje in de war. Dat is al de 

tweede keer dat Jezus dat zegt. Mag hij dan toch 

weer bij Jezus horen? ‘Simon, zoon van Johannes, 

houd je van mij?’ Voor de derde keer stelt Jezus 

dezelfde vraag. Nu wordt Petrus verdrietig. En ook 

een beetje bang. Gelooft Jezus hem niet? 

 ‘Heer,’ zegt hij. ‘U weet toch alles? U weet dat ik 

van U houd!’ ‘Zorg dan goed voor mijn volk, net zo 

goed als een herder voor zijn schapen zorgt.’ Jezus 

kijkt hem weer aan. Dan zegt Jezus nog iets: ‘Volg 

Mij.’ Jezus volgen, dat is wat Petrus graag wil! Toen 

Jezus hem voor het eerst riep zei Hij ook ‘volg Mij’. 

Dat wilde Petrus toen, en dat wil hij nog steeds.  

Opgelucht kijkt Petrus Jezus aan. Jezus is niet boos 

op hem. Ook al had hij wel drie keer gezegd dat Hij 

Jezus niet kende toen ze Hem gevangen namen. Nu 

heeft hij ook drie keer gezegd dat hij echt van Jezus 

houdt. Hij mag weer bij Jezus horen, en Jezus geeft 

hem ook nog de opdracht om voor de mensen te 

zorgen die bij Jezus horen. Net zoals Jezus, de 

goede Herder, dat doet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 


