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• Mat 4: 18 – Viserman 

• Lukas 5:4-11 

En toe Simon Petrus dit sien, 
val hy neer aan die knieë van 
Jesus en sê: Gaan weg van 
my, Here, want ek is ‘n sondige 
man!  

• Mat 8:14-15 – Ervaar God 
se krag 



Mat 14: 22-31 

28 En Petrus antwoord Hom en 

sê: Here, as dit U is, beveel my 

om op die water na U te kom. 

31 En Jesus het dadelik sy 

hand uitgesteek en hom gegryp 

en vir hom gesê: Kleingelowige, 

waarom het jy getwyfel?  



Mat 16: 13-19 

En Simon Petrus antwoord en sê: U is die 
Christus, die Seun van die lewende God. 17  Toe 
antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon 
Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou 
geopenbaar nie, maar my Vader wat in die 
hemele is. 18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, 
en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en 
die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig 
nie. 19  En Ek sal jou die sleutels van die 
koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op 
die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde 
wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, 
sal in die hemel ontbonde wees.  



Mat 16: 21-23 

Toe neem Petrus Hom opsy en 
begin Hom bestraf en sê: Mag 
God dit verhoed, Here, dit sal U 
nooit oorkom nie! 23  Maar Hy 
het omgedraai en vir Petrus gesê: 
Gaan weg agter My, Satan! Jy is 
vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie 
die dinge van God bedink nie, 
maar die dinge van die mense.  



• Mat 17: 1-8, 18: 21, 19: 26-27 

• Mat 26: 31-35 – Ontkenning 

• Lukas 22: En die Here sê: Simon, 
Simon, kyk, die Satan het vurig 
begeer om julle soos koring te sif. 
32  Maar Ek het vir jou gebid, dat 
jou geloof nie ophou nie; en as jy 
eendag bekeerd is, moet jy jou 
broeders versterk 

• Markus 14:29 



• Mat 26: 57 – 58  

• Mat 26: 73-76 – Verloën 

En dadelik het die haan 
gekraai, en Petrus het die 
woord van Jesus onthou wat 
Hy vir hom gesê het: Voor die 
haan kraai, sal jy My drie maal 
verloën. En hy het buitentoe 
gegaan en bitterlik geween.  



Markus 16:7 

Maar gaan sê vir sy dissipels 

en vir Petrus dat Hy voor 

julle uit gaan na Galiléa. 

Daar sal julle Hom sien soos 

Hy vir julle gesê het.  



Luk 24:12 

Maar Petrus het opgestaan 
en na die graf gehardloop; 
en toe hy neerbuk, sien hy 
die doeke alleen lê. En hy 
het weggegaan huis toe, vol 
verwondering oor wat gebeur 
het.  



Luk 24:34 

wat sê: Die Here het waarlik 

opgestaan en het aan Simon 

verskyn.  



Markus 16:7 

Maar gaan sê vir sy dissipels 

en vir Petrus dat Hy voor 

julle uit gaan na Galiléa. 

Daar sal julle Hom sien soos 

Hy vir julle gesê het.  



Joh 21: 15-19 



Psalm 141:5 

Laat die regverdige my met 

liefde slaan en my tugtig—

hoofsalf sal my hoof nie 

weier nie; want nog is my 

gebed teen hulle booshede.  



Spreuke 3:12 

want die HERE tugtig hom 

wat Hy liefhet, ja, soos ‘n 

vader die seun in wie hy 

behae het.  



Spreuke 15:5 

Die sot verag die tug van sy 

vader, maar hy wat op die 

teregwysing ag gee, word 

wys.  



1 Kor 11:31  

Want as ons onsself 

beoordeel het, sou ons nie 

geoordeel word nie.  


