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Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

1.  INLEIDING BIJ HET 

VEERTIGDAGENPROJECT

In de veertigdagentijd lezen we tijdens dit project van 
Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor 
Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste 
maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. 
We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze 
verhalen over het lijden en de dood van Jezus. 

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het 
evangelie volgens Lucas aan bod: 
-  Jezus gaat naar Jeruzalem  

(Lucas 19:29-40)
-  Jezus jaagt handelaars uit de tempel  

(Lucas 19:45-48)
-  Jezus deelt brood en wijn uit  

(Lucas 22:14-23 en 22:31-34)
-  Jezus wordt gevangengenomen  

(Lucas 22:39-53)
-  Petrus zegt dat hij Jezus niet kent  

(Lucas 22:54-62)
-  Jezus komt bij Pilatus  

(Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25)
-  Jezus is opgestaan!  

(Lucas 24:1-12) 

De verhalen van dit project horen bij de 
week voor Pasen: bij Palmzondag en 
verschillende dagen in de Stille Week. 
Er is meestal niet op al die momenten kinderdienst. 
We kiezen er daarom voor om in dit project deze teksten 
te lezen op de zondagen van de veertigdagentijd 
en Pasen. Omdat we het belangrijk vinden om deze 
verhalen ook met de kinderen te lezen. En omdat de 
teksten heel goed passen bij de veertigdagentijd als 
periode van voorbereiding op Pasen.

Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Voor het 
moment met de kinderen in de kerkdienst is er een 
plattegrond van de stad Jeruzalem (op de beamer). 
Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond 
bij (op de beamer en als bouwplaat). Zo volgen de 
kinderen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de 
laatste dagen voor zijn dood en opstanding.
Er is ook een projectlied, met steeds een couplet dat 
bij het verhaal van de zondag past, en een refrein dat 
elke zondag gezongen wordt. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van 
8-12 jaar is er elke zondag een verwerking die aansluit 
bij het project. Doe je niet mee aan het hele project? 
Meestal kun je deze verwerking dan ook prima los 
gebruiken. Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat 
je sowieso kunt gebruiken, met of zonder het project. 

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Lucas 22:54-62 
centraal: Jezus is gevangengenomen. 
Drie keer zegt iemand dat Petrus ook 
bij Jezus hoort, maar drie keer zegt 
Petrus dat hij Jezus niet kent. Als 
hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij 
verdrietig. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op Petrus die verdrietig is als hij 
beseft wat hij gedaan heeft. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op Petrus die iets doet wat hij 
van tevoren niet van zichzelf gedacht 
had: hij zegt drie keer dat hij Jezus niet 
kent. 
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3.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Het verhaal van vandaag volgt direct op 
Jezus’ gevangenneming nadat hij op de Olijfberg heeft 
gebeden. Zijn leerlingen proberen hem met geweld te 
verdedigen, maar Jezus houdt hen tegen en gaat zonder 
verzet met de soldaten mee (Bijbel Basics zondag 77). 
Voordat Jezus naar de Olijfberg ging, heeft hij met zijn 
leerlingen de paasmaaltijd gehouden (Bijbel Basics 
zondag 76). Hij heeft uitgelegd dat hij moet sterven,  
en waarom. En hij heeft Petrus gewaarschuwd dat  
Satan klaarstaat om het hem moeilijk te maken  
(Lucas 22:31). Jezus zegt dat hij voor Petrus heeft 
gebeden, maar Petrus zal hem toch een tijdlang in de 
steek laten. Later zal hij Jezus weer gaan dienen en  
ook de andere leerlingen gaan helpen.
Petrus kan dit niet geloven: hij zegt dat hij zelfs samen 
met Jezus wil stérven. Maar Jezus waarschuwt hem dat 
hij al in diezelfde nacht, voordat de haan kraait, drie keer 
zal zeggen dat hij Jezus niet kent.
Na het verhaal van vandaag horen we een tijdje niets over 
Petrus. Pas wanneer een paar vrouwen aan de leerlingen 
vertellen dat het graf van Jezus leeg is, blijkt dat Petrus 
terug is gegaan naar de andere leerlingen. Op dat 
moment springt hij als enige op en rent naar het graf. 
Volgens het Johannes-evangelie heeft hij later nog een 
bijzondere ontmoeting met Jezus, waarin Jezus hem 
opdraagt om goed voor zijn volk te zorgen  
(Johannes 21:15-19).

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Jezus wordt naar het huis van de hogepriester 
gebracht om ondervraagd te worden. Uiteindelijk 
zal hij door de Romeinse overheid ter dood 
veroordeeld worden. Maar op dit moment is hij 
alleen nog in conflict gekomen met de Joodse 
politieke en religieuze leiders. In de tijd van Jezus 
werd de hogepriester door de Romeinse bezetters 
benoemd. Hogepriesters hadden door hun goede 
verhoudingen met de Romeinen niet alleen het 
hoogste gezag op religieus gebied, maar ook veel 
politieke invloed. Maar zij moesten er ook voor 
zorgen dat er geen onrust of opstand uitbrak, in 
een tijd die politiek toch al onrustig was. 
Petrus loopt achter de groep mannen aan die Jezus 
opgepakt heeft. Niet om Jezus te verdedigen, 
zoals eerder (volgens Johannes 18:10 is hij degene 
die het oor van één van de mannen afslaat die 

Jezus willen oppakken), maar 
waarschijnlijk om te weten te komen 
wat er met Jezus gebeurt. Petrus 
probeert niet op te vallen. Dat is 
begrijpelijk, want ook mensen in de 
omgeving van verdachte personen werden vaak 
opgepakt en zelfs gedood. Maar Petrus wordt toch 
gezien. Op de binnenplaats van het huis van de 
hogepriester wordt hij in totaal drie keer herkend 
als volgeling van Jezus. Steeds antwoordt Petrus 
dat hij Jezus niet kent. Na de laatste keer kraait 
een haan, precies zoals Jezus had aangekondigd. 
Op hetzelfde moment kijkt Jezus Petrus aan. Voor 
Petrus is dit een dieptepunt. Later zal hij één van 
de belangrijkste apostelen van de vroege kerk 
worden. Maar op dit moment wordt hij overweldigd 
door het besef dat hij gefaald heeft, en dat hij 
ontrouw is geweest aan Jezus en aan zijn eigen 
goede voornemens.

Het verhaal van vandaag wordt in veel kerken gelezen op Goede Vrijdag, 
de vrijdag voor Pasen. In de lijn van dit project van Bijbel Basics lezen 
we het verhaal op een zondag in de veertigdagentijd, als deel van de 
verhalen over de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem, en zijn dood en 
opstanding.
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er 
een kaartje met de tekst van Lucas 22:62.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje  
met een tekst uit Lucas 22:56-57.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  de plattegrond van Jeruzalem 

(beamer)
-  de bouwplaat van locatie 5: het 

huis van de hogepriester
-  het kaartje met het voorwerp van 

zondag 5: een wekker

4-8 jaar 
Om te beginnen
-  een tafel
-  tien lege blikken (of bijvoorbeeld 

kartonnen bekers)
-  drie zachte ballen of pittenzakken
-  eventueel een touw

Om te doen: Een boek vol platen: 
de veertigdagentijd
Per kind:
-  het werkblad met de kleurplaat 

van het verhaal van vandaag

En verder:
-  een schaar of prikpennen en 

prikkussens 
-  viltstiften of kleurpotloden
-  vliegerpapier
- lijm

Om te doen: Ondersteboven van 
verdriet
-   een wat grotere spiegel
-  water

4-6 jaar 
Om te doen: We horen bij elkaar!
Per kind:
-  het werkblad

En verder:
- kleurpotloden of viltstiften

8-12 jaar 
Om te beginnen
-  tien papieren borden
-  een schaar
-  een dikke viltstift 
-  een vel papier met het woord ‘sterk’
-  een vel papier met het woord ‘zwak’
-  twee pylonen

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Bouw Jeruzalem
Per kind:
-  de delen van de plattegrond van 

Jeruzalem waar de kinderen op 
de eerste zondag mee begonnen 

zijn (Bijbel Basics 
zondag 74)

-  karton (groen of 
bruin)

-  het werkblad met de bouwplaat 
van het huis van de hogepriester 
op karton

En verder:
-  viltstiften of verf en kwasten
-  een schaar 
-  lijm
-  allerlei materialen zoals wc-rollen, 

kurk, gekleurd papier, steentjes, 
verf, wol, zand

Om te doen: In de huid van Petrus
-  de bijbeltekst uit de opdracht
-  voor elke kind de drie 

ontkenningen van Petrus op een 
briefje, of op een bord (zie de 
opdracht)

Om te doen: Steeds donkerder…
-  een plat bord
-  drie stukken koperdraad van 15 cm 
-  een glas met heet water
-  drie chocolade-paaseitjes: wit, 

melk en puur

Toen liep Petrus weg, en hij huilde.

LUCAS 22:62

78

debijbel.nl/bijbelbasics

Een meisje keek naar Petrus en zei:  
‘Die man was ook bij Jezus.’ Maar Petrus zei:  

‘Mens, ik ken hem niet eens!’

LUCAS 22:56-57

78

debijbel.nl/bijbelbasics
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7.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Jeruzalem – locatie huis van de hogepriester
Tijdens het project Locatie Jeruzalem volgen we 
Jezus tijdens de belangrijke momenten uit het 
paasverhaal. Wat maakt Jezus in Jeruzalem mee, 
vlak voor Pasen?

Wat heb je nodig?
-  de plattegrond van Jeruzalem (beamer)
-  de bouwplaat van locatie 5: het huis van de 

hogepriester
-  het kaartje met het voorwerp van zondag 5: 

een wekker

Voorbereiding:
-  Zet de bouwplaat in elkaar en doe het kaartje 

erin.

Aan de slag:
-  Laat de plattegrond van Jeruzalem op de 

beamer zien. Zorg dat je het beeld gebruikt dat 
bij deze zondag hoort.

-  Vraag de kinderen wat ze zien. 

-  Welke route heeft Jezus al 
afgelegd?

-  Vertel eventueel opnieuw dat dit de 
plattegrond van de stad Jeruzalem is. Deze 
paastijd volgen we Jezus op de voet in alles 
wat hij meemaakt in deze stad. Die verhalen 
horen bij de tijd vlak voor Pasen. 

-  Vandaag vertrekt Jezus vanaf de Olijfberg naar 
het huis van de hogepriester.

-  Laat de kinderen op de beamer de route van 
vandaag zien: van de Olijfberg naar het huis 
van de hogepriester.

-  Laat een kind de deur van het huis openen om 
te zien wat Jezus vandaag meemaakt. 

-  Achter de deur zien de kinderen een kaartje 
met daarop een wekker getekend.  

-  Vraag de kinderen wat ze achter 
de deur zien. Schrik jij weleens 
wakker van een wekker? Hoe 
voel je je dan? 

-  Vertel aan de kinderen 
dat ze in de kinderdienst 
horen wat de wekker met 
het bijbelverhaal te maken 
heeft.

In de kerkdienst

Tip 
Het gaat bij de vraag 

om de associaties van de 
kinderen zelf. Er is geen 

goed of fout antwoord. In 
de kinderdienst wordt de 

link met het verhaal 
gelegd.

8. OM TE ZINGEN

Zing vandaag couplet 5 van het projectlied. 
Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

Refrein van het lied
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin. 

A

B
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In de kinderdienst

9. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Drie keer nee
Petrus zegt drie keer ‘nee’ op de vraag 
of hij Jezus kent. Als hij bedenkt wat 
hij heeft gedaan, stort zijn wereld in. 
De kinderen gooien drie keer naar de 
blikken en zien wat er instort…

Wat heb je nodig?
-   een tafel
-  tien lege blikken
-  drie zachte ballen of pittenzakken
-  eventueel een touw

Aan de slag:
-  Stapel de tien blikken in de vorm van 

een toren op de tafel. Plaats 
de blikken als volgt: op 

de onderste rij vier 
blikken naast elkaar, 
daarbovenop drie 

blikken, daarboven twee blikken en 
helemaal bovenop komt het laatste blik.

-  De kinderen staan op enige afstand van 
de tafel, eventueel achter een touw dat 
op de grond is gelegd.

-  Ieder kind mag drie keer naar de 
blikken gooien. Stort de toren in?

8-12 jaar 
Ken jij Petrus?
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent.  
Hoe goed kennen de kinderen Petrus? 
Ze ontdekken dat hij zowel zwakke als 
sterke kanten heeft. 

Wat heb je nodig?
-   tien papieren borden
-   een schaar
-   een dikke viltstift 
-   een vel papier met het woord ‘sterk’
-   een vel papier met het woord ‘zwak’
-   twee pylonen

Voorbereiding voor de kinderdienst:
-  Knip het midden uit de papieren 

borden, zodat er ringen ontstaan.
-  Schrijf op elke ring een kenmerk van 

Petrus. 
  •  Loopt over water.
  •  Zakt in het water als hij de golven ziet.
  •  Zegt: ‘Jezus is de Zoon van God.’
  • Krijgt als naam: Rots.
  •  Begrijpt niet goed wat er gebeurt als 

Mozes en Elia bij Jezus op de berg 
verschijnen.

  •  Zegt dat hij met Jezus wil sterven.
  •  Pakt zijn zwaard om Jezus te 

verdedigen.
  •  Volgt Jezus als hij gevangen is 

genomen, en gaat mee naar het 
huis van de hogepriester waar Jezus 
ondervraagd wordt.

  •  Zegt drie keer ‘nee’ op de vraag of hij 
bij Jezus hoort.

  •  Huilt nadat hij Jezus in de steek 
gelaten heeft.

Aan de slag:
-  Leg het vel papier met 

het woord ‘sterk’ bij de 
ene pylon en het vel papier met het 
woord ‘zwak’ bij de andere pylon. 

-  Deel de ringen uit.
-  Om de beurt leest een kind voor wat 

er op zijn of haar ring staat. Is het een 
sterke of zwakke kant van Petrus?

-  Het kind probeert de ring om de juiste 
pylon te werpen.

Tip 
Kun je niet makkelijk 

aan tien lege blikken 

komen? Gebruik dan 

bekers die niet kapot 

kunnen gaan, 

bijvoorbeeld van 

karton.

Tips
- De kinderen die geen 

ring hebben, mogen de ring 
om de pylon proberen te werpen 

als dit een ander kind niet is gelukt. 
- Heb je geen pylonen? Gebruik 

dan iets anders stevigs. 
Bijvoorbeeld volle flessen 

drinken of limonadesiroop, of 
verpakkingen die je vult 

met water.
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10.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Het is vandaag de vijfde zondag van de veertigdagentijd.
We gaan samen met u en met Jezus op weg naar Pasen.
Vandaag horen we dat Petrus zegt dat hij niet bij Jezus hoort.
Later heeft hij daar heel veel spijt van.
Soms doen ook wij dingen waarvan we dachten
dat we ze nooit zouden doen.
God, u kent ons verdriet en onze spijt.
Bij u kunnen we altijd opnieuw beginnen. 
Dank u wel dat we altijd een nieuwe kans krijgen.
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

11. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Lucas 22:54-62
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar 
de plaat bij dit verhaal. Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te leggen.

‘Ik ken hem niet’
Het is laat in de avond. Het is donker. 
Petrus sluipt van boom naar boom. Hij gaat achter de groep 
mannen aan die met fakkels de Olijfberg af lopen. Hij moet 
voorzichtig zijn. Ze mogen hem niet zien. Dit zijn de mannen 
die Jezus gevangen hebben genomen. 
Petrus en zijn vrienden hebben nog geprobeerd om Jezus te 
bevrijden. Maar het is niet gelukt. En nu brengen de mannen 
Jezus naar Jeruzalem. Wat gaan ze met hem doen?
Petrus móét het weten. Hij heeft het beloofd, hij zal Jezus niet 
in de steek laten. En dus loopt hij mee met de groep mannen. 

Tip
Praat met de kinderen 

door over wat ze net in 

de kerkdienst gezien en 

gehoord hebben. Jezus is 

gevangengenomen, en hij is 

van de Olijfberg naar het 

huis van de hogepriester 

gebracht.

Tip
Praat na het verhaal met elkaar door over het voorwerp dat jullie in de kerkdienst uit het huis van de hogepriester hebben gehaald. Wat heeft een wekker met het verhaal van vandaag 

te maken?
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Stiekem. Zodat ze hem niet zien. Hij móét 
weten wat er met Jezus gaat gebeuren. 
 
Daar zijn de lichtjes van Jeruzalem. 
Daar is de stadsmuur. De poort gaat 
open. Petrus gaat achter de groep 
mannen aan de stad in, en hij volgt ze 
op een afstandje. Bij het huis van de 
hogepriester gaan ze een deur door, de 
binnenplaats op. Jezus wordt het huis in 
geduwd, zijn handen zijn vastgebonden 
achter zijn rug. 
Petrus staat in de donkere straat. Hij kijkt 
om zich heen. En dan glipt hij ook de 
deur door, de binnenplaats op. Hij gaat 
zonder iets te zeggen tussen de mannen 
bij het vuur zitten. Er is niemand die hem 
opmerkt. De mannen om Petrus heen 
drinken wijn, ze lachen en maken grappen. 
‘We hebben hem!’ 
‘Dat ging makkelijk!’ 
‘Die Judas wist precies waar hij zou zijn. 
Dat was mooi.’ 
'Wil iemand hier nog wijn?' vraagt het 
meisje dat voor de hogepriester werkt. 
Ze kijkt Petrus aan. 'Jij hebt nog niks - 
Hé, wacht even. Ik ken jou. Jij was ook 
bij Jezus.' 
‘Wie?’ Petrus kijkt verbaasd, maar zijn 
hart klopt in zijn keel. ‘Ik? Mens, ik ken 
die man niet eens!’ 

'Volgens mij heeft ze gelijk,' zegt één van 
de mannen in de kring. Hij plukt aan zijn 
baard. 'Ik heb jou eerder gezien. Jij hoort 
ook bij Jezus.' 
‘Wat een onzin!’ zegt Petrus boos. ‘Echt 
niet!’ 
Hij staat op en gaat ergens anders 
staan, een beetje in de schaduw. Zijn 
handen zijn nat van het zweet. Er zijn 
hier mensen die hem kennen. Hij moet 
oppassen, anders wordt hij straks zelf 
ook nog gevangengenomen. 
Een man slentert naar hem toe. 'Mooi dat 
we hem te pakken hebben, hè. Weet je 
wat-ie pas nog gedaan heeft? Ik werk in 
de tempel, ik verkoop offerkoeien. Maar 
hij heeft ons daar dus weggejaagd hè! 
‘Wegwezen!’ zei hij. ‘God wil niet dat jullie 
hier rijk proberen te worden!’ Hij deed net 
alsof hij de baas van de tempel was.’ 
‘Tjonge,’ zegt Petrus. 
De man kijkt op. ‘Wacht even,’ zegt hij. ‘Jij 
hoort ook bij Jezus.’
Petrus schudt zijn hoofd. ‘Nee hoor.’ 
‘Jawel. Ik weet het zeker. Ik hoor het aan 
je accent. Je praat precies hetzelfde als 
Jezus. Jij komt ook uit Galilea.’
‘Man!’ roept Petrus kwaad. ‘Ik heb geen 
idee waar je het over hebt! Ik heb die 
Jezus zelfs nog nooit gezien!’ 

Kukelekuuuu!
Ergens vlakbij kraait een haan. 
Petrus schrikt. Hij kijkt op. En dan ineens 
ziet hij Jezus van achter het raam naar 
hem kijken. Zijn handen zijn nog steeds 
vastgebonden achter zijn rug. Je kunt 
zien dat ze hem geslagen hebben.  
Petrus slaat een hand voor zijn mond. Hij 
denkt aan wat Jezus eerder vandaag tegen 
hem gezegd heeft. ‘Vannacht zul zelfs jij 
me in de steek laten, Petrus,’ zei Jezus. 
‘Nog vóórdat de haan kraait, zul je drie 
keer gezegd hebben dat je mij niet kent.’ 
Petrus wist zeker dat hij dat nooit zou doen. 
Dat hij Jezus nooit in de steek zou laten. 
Maar hij heeft het toch gedaan. Hij heeft 
drie keer gezegd dat hij Jezus niet kent. 
Petrus loopt met gebogen schouders 
weg, de binnenplaats af. 
Hij huilt. 

8-12 jaar 
Lucas 22:54-62
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
De mannen grepen Jezus vast en 
brachten hem naar het huis van de 
hogepriester. Petrus liep op een afstand 
achter hen aan. Toen maakten de 
mannen een vuur op de binnenplaats 
van het huis en gingen eromheen zitten. 
Petrus ging bij hen zitten.

Een meisje dat daar werkte, zag Petrus 
bij het vuur zitten. Ze keek naar hem en 
zei: ‘Die man was ook bij Jezus.’ Maar 
Petrus zei: ‘Mens, ik ken hem niet eens!’ 
Even later zei iemand anders tegen 
Petrus: ‘Jij hoort ook bij Jezus.’ Maar 
Petrus antwoordde: ‘Dat is niet waar!’ 
Een uur later zei weer iemand anders: 
‘Ik weet heel zeker dat jij bij Jezus hoort. 
Want je komt duidelijk uit Galilea, net als 
hij!’ Maar Petrus zei: ‘Man, ik heb geen 
idee waar je het over hebt!’
Terwijl Petrus nog aan het praten was, 
kraaide er een haan. De Heer draaide 
zich om en keek Petrus aan. En Petrus 
dacht terug aan wat de Heer tegen hem 
gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen 
dat je mij niet kent. Dat zal vannacht 
gebeuren, nog voordat de haan kraait.’
Toen liep Petrus weg, en hij huilde.

Wat hierna gebeurt
De volgende ochtend wordt Jezus bij 
de leiders van het volk, de priesters 
en de wetsleraren gebracht. Zij 
vinden dat Jezus God beledigt, en 
dat hij gestraft moet worden.  
Dan wordt Jezus naar de Romeinse 
bestuurder gebracht: Pontius Pilatus. 
Dat verhaal lees je volgende week.
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12. OM TE WETEN

Petrus
Petrus is één van de eerste en belangrijkste 
leerlingen van Jezus. In de vier evangeliën wordt  
hij van alle leerlingen het vaakst genoemd. Zijn naam 
betekent: rots. 
In het verhaal van vandaag ontkent Petrus drie keer 
dat hij Jezus kent. Jezus had na de paasmaaltijd al 
gezegd dat dat zou gebeuren. Maar Petrus kon dat 
toen nog niet geloven.
Na het verhaal van vandaag horen we een tijdje niets 
over Petrus. Maar wanneer Jezus is gestorven en de 
vrouwen komen vertellen dat het graf van Jezus leeg 
is, springt hij als enige op en rent naar het graf. 
Petrus wordt een belangrijke leider van de eerste 
christenen. 

De hogepriester in de tijd van Jezus
Jezus wordt naar het huis van de hogepriester 
gebracht om ondervraagd te worden. Als 
Jezus gevangengenomen wordt, is Kajafas de 
hogepriester. Hij is hogepriester van 18-36 na 
Christus. 
In de tijd van Jezus werd de hogepriester door de 
Romeinse bezetters benoemd. De hogepriester had 
daardoor veel invloed. Maar hij moest er van de 
Romeinen ook voor zorgen dat er geen onrust of 
opstand kwam.

13. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen 
kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun 
je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Petrus is niet van plan om Jezus in de steek te laten. Wat doet hij aan het 

begin van het verhaal?
- Zou jij durven wat Petrus durft?
-  Wat gebeurt er als de mensen vragen of Petrus Jezus kent? Wat vind je 

daarvan? 
-  Wanneer krijgt Petrus door wat voor ergs hij heeft gedaan? Hoe voelt hij  

zich dan?
-  Ben jij weleens verdrietig over iets wat je gezegd of gedaan hebt?  

Wat doe je dan om het weer goed te maken?

8-12 jaar 
-  Petrus doet iets waar je lef voor nodig hebt. Weet jij wat?
-  Wanneer verandert de lef van Petrus in iets anders?
-  Hoeveel keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent?
-  Petrus had nooit gedacht dat hij dit zou doen. Herken je zoiets bij jezelf? 

Vertel er eens over.
-  Wat zou er gebeurd zijn als Petrus gewoon gezegd had dat hij bij Jezus  

hoort, denk je?
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14. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Een boek vol platen: de veertigdagentijd
De kinderen kleuren tijdens deze veertig-
dagentijd elke week een plaat die bij het 
verhaal van de zondag past. Zo maken ze in 
zeven weken hun eigen platenboek met alle 
verhalen die ze tijdens het project horen.  
Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. 
Vandaag kleuren ze de vijfde kleurplaat.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad met de kleurplaat van het 

verhaal van vandaag

En verder:
-   een schaar of prikpennen 

en prikkussens 
-   viltstiften of kleurpotloden
-   rood, oranje en/of geel vliegerpapier
-   lijm

Aan de slag:
-  De kinderen knippen of prikken het vuur uit 

de plaat.
-  Daarna kleuren ze het werkblad in.
-  Ze plakken rood, oranje en/of geel 

vliegerpapier achter op de tekening, op 
de plek waar ze het vuur 
hebben weggeknipt.  

4-6 jaar 
We horen bij elkaar!
Petrus zegt in dit verhaal dat hij niet bij Jezus hoort. 
Maar hij hoort wel bij Jezus!  
Wat uit het bijbelverhaal hoort nog meer bij elkaar?

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad

En verder:
- kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken op het werkblad steeds de twee 

plaatjes die bij elkaar horen.
-  Ze trekken een lijn tussen de beide plaatjes. 
-  Als er voldoende tijd is, kunnen de kinderen de plaatjes 

inkleuren.

Oplossing:
Deze plaatjes horen bij elkaar: 
een maan – een ster 
het vuur – het hout onder het vuur
het meisje met een leeg dienblad – een kan en bekers  
een haan – een kippenhok
Petrus huilt – een zakdoek

Tip
Gebruik je deze 

werkvorm niet in de kinderdienst? Geef de kinderen dan de werkbladen mee om thuis het boekje te maken. Je kunt de boekjes ook kant-en-klaar 
meegeven. 
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8-12 jaar 
Bouw Jeruzalem
De kinderen bouwen deze veertigdagentijd 
de stad Jeruzalem met de plaatsen waar 
Jezus komt in de dagen voor Pasen. 
Jezus komt vandaag in het huis van de 
hogepriester. De kinderen bouwen het huis 
van de hogepriester.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  de delen van de plattegrond van 

Jeruzalem waar de kinderen op de 
eerste zondag mee begonnen zijn  
(Bijbel Basics zondag 74)

- karton (groen of bruin)
-  het werkblad met de bouwplaat van het 

huis van de hogepriester op karton

En verder:
-  viltstiften of verf en kwasten
-  een schaar 
-  lijm
-  allerlei materialen zoals wc-rollen, kurk, 

gekleurd papier, steentjes, verf, wol, zand

Aan de slag:
-  De kinderen versieren het huis van de 

hogepriester op het werkblad.
-  Ze knippen het huis uit.
-  De kinderen vouwen de vouwlijnen om.
-  De kinderen doen lijm op de plakstroken en 

zetten het huis in elkaar.
-  Ze plakken het huis op groen of bruin 

karton. Zo bouwen ze verder aan 
hun plattegrond van Jeruzalem.

4-8 jaar 
Ondersteboven van verdriet
Petrus is helemaal ondersteboven van 
wat hij heeft gedaan. Hij huilt tranen 
van verdriet. 
De kinderen ontdekken dat je in een druppel alles 
ondersteboven ziet.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  een wat grotere spiegel
- water

Aan de slag:
-  Een kind staat op een armlengte afstand voor de 

spiegel.
-  Het kind kijkt goed naar zichzelf.
-  Een ander kind maakt zijn of haar hand nat met water 

en spettert druppels tegen de spiegel.
-  Het kind voor de spiegel kijkt naar zichzelf in de 

druppels.
-  Wat ziet het?

Uitleg:
Normaal staat je spiegelbeeld rechtop, 
maar in een druppel water op de spiegel 
staat je spiegelbeeld op zijn kop. Dat 
komt doordat een druppel als een lens 
werkt en die keert het spiegelbeeld om.

Tip
Heb je geen spiegel 

die groot genoeg is? Dan 
kun je wellicht het toilet 
gebruiken: daar hangen 

vaak wel spiegels.

Tip
Als er tijd over is, 

kunnen de kinderen met 
het overige materiaal zelf 

bouwen aan de stadsmuur, 
bomen, straten, huizen, 

bergen, enzovoort.

A

B
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8-12 jaar 
In de huid van Petrus
De kinderen zijn allemaal Petrus en doen wat 
hij doet, terwijl ze naar het bijbelgedeelte 
luisteren.

Wat heb je nodig?
-  de bijbeltekst uit de opdracht
-   voor elk kind de drie ontkenningen van Petrus op een 

briefje, of op een bord:
 1)  ‘Mens, ik ken hem niet eens!’ 
 2)  ‘Dat is niet waar!’ 
 3)  ‘Man, ik heb geen idee waar je het over hebt!’

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen wat de bedoeling is: 
  •  Bij de dikgedrukte zinnen beelden de kinderen uit wat 

Petrus doet. 
  •  Als Petrus iets zegt, zeggen alle kinderen de uitspraken 

hardop. Laat ze proberen emotie in de uitspraken te leggen. 
-  Lees het bijbelgedeelte langzaam voor. Leg extra veel 

nadruk op de dikgedrukte zinnen, en geef een 
teken dat de kinderen op dat moment iets 

moeten doen of zeggen.

De mannen grepen Jezus vast en brachten hem naar het huis van de 
hogepriester. Petrus liep op een afstand achter hen aan. Toen maakten de 
mannen een vuur op de binnenplaats van het huis en gingen eromheen zitten. 
Petrus ging bij hen zitten.

Een meisje dat daar werkte, zag Petrus bij het vuur zitten. Ze keek naar hem en 
zei: ‘Die man was ook bij Jezus.’ Maar Petrus zei: ‘Mens, ik ken hem niet eens!’ 
Even later zei iemand anders tegen Petrus: ‘Jij hoort ook bij Jezus.’ Maar Petrus 
antwoordde: ‘Dat is niet waar!’ Een uur later zei weer iemand anders: ‘Ik weet 
heel zeker dat jij bij Jezus hoort. Want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij!’ Maar 
Petrus zei: ‘Man, ik heb geen idee waar je het over hebt!’ 

Terwijl Petrus nog aan het praten was, kraaide er een haan. De Heer draaide 
zich om en keek Petrus aan. En Petrus dacht terug aan wat de Heer tegen 
hem gezegd had: ‘Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht 
gebeuren, nog voordat de haan kraait.’ 

Toen liep Petrus weg, en hij huilde.

Tip
In plaats van allemaal 

tegelijk kunnen de 

kinderen ook om de beurt 

iets doen of zeggen. Laat ze 

bijvoorbeeld in een rij staan 

en als ze zijn geweest 

weer achteraan 

aansluiten.



12
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Lucas 22:54-62 | Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

8-12 jaar 
Steeds donkerder…
Petrus doet iets wat hij van tevoren 
niet van zichzelf gedacht had: hij 
ontkent drie keer dat hij Jezus kent. 
De kinderen zien de gevolgen van 
drie keer ‘nee’ met dit proefje

Wat heb je nodig?
-  een plat bord
-  drie stukken koperdraad van 

15 centimeter (te koop bij de 
bouwmarkt)

-  een vuurvast glas met water dat 
net van de kook af is

-  drie kleine chocolade-paaseitjes: 
wit, melk en puur

Aan de slag:
-  Zet het glas met heet water op  

het bord. 
-  Plaats het witte eitje op het 

koperdraad en zet het draad recht 
overeind in het hete water. 

  •  Petrus ontkent dat hij bij Jezus 
hoort: ‘Ik ken hem niet eens!’ 

-  Plaats het eitje van melkchocolade 
op het koperdraad en zet het draad 
recht overeind in het hete water. 

  •  Weer zegt iemand tegen Petrus dat 
hij bij Jezus hoort. Opnieuw ontkent 
Petrus: ‘Dat is niet waar!’

-  Plaats het pure eitje op het 
koperdraad en zet het draad recht 
overeind in het hete water.

  •  Voor de derde keer 
ontkent Petrus dat 
hij bij Jezus hoort: 
‘Ik heb geen idee 
waar je het over hebt!’

-   Wat is het resultaat van drie keer 
‘nee’? 

  •  De kinderen zien dat het met elke 
keer ‘nee’ steeds donkerder wordt. 
Zo wordt het voor Petrus ook 
steeds donkerder en moeilijker.  
De chaos wordt steeds groter.

wat heb je nodig?* een plat bord  * drie stukken koperdraad van 15 centimeter (te koop bij de bouwmarkt)* een vuurvast glas met water dat net van de kook af is  * drie kleine chocolade-paaseitjes: wit, melk en puur

Zet het glas met heet
water op het bord.

1

Plaats het witte eitje op het koperdraad
en zet het draad in het hete water.

2

Plaats het eitje van melkchocolade op hetkoperdraad en zet het draad in het hete water.

3

Plaats het pure eitje op het koperdraad
en zet het draad in het hete water.

4

Voor de derde keer ontkent
Petrus dat hij bij Jezus hoort:

‘Ik heb geen idee waar je het over hebt!’

Weer zegt iemand tegen Petrus dat hij
bij Jezus hoort. Opnieuw ontkent Petrus:

‘Dat is niet waar!’

Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort:
‘Ik ken hem niet eens!’

Wat is het
resultaat van

drie keer
‘nee’?

Tips
- Heb je geen 

waterkoker in de kerk? 
Breng dan gekookt water in 

een thermoskan mee.
- Prik het koperdraad 
maar een klein stukje 

in het eitje.
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COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Projectmateriaal: NBG/De Boer illustraties

Lied: NBG/Leonie van den Berg & Henk Lip 

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/De Boer illustraties

Kleurplaat 4-8 jaar: NBG/De Boer illustraties

Werkblad 4-6 jaar: NBG/De Boer illustraties

Bouwplaten 8-12 jaar: NBG/De Boer illustraties

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

15. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 
mensen. Dat is een wens die vaak aan 
het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens 
zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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wat heb je nodig?
* een plat bord  * drie stukken koperdraad van 15 centimeter (te koop bij de bouwmarkt)

* een vuurvast glas met water dat net van de kook af is  * drie kleine chocolade-paaseitjes: wit, melk en puur

Zet het glas met heet
water op het bord.

1
Plaats het witte eitje op het koperdraad

en zet het draad in het hete water.

2
Plaats het eitje van melkchocolade op het

koperdraad en zet het draad in het hete water.

3
Plaats het pure eitje op het koperdraad

en zet het draad in het hete water.

4

Voor de derde keer ontkent
Petrus dat hij bij Jezus hoort:

‘Ik heb geen idee waar je het over hebt!’

Weer zegt iemand tegen Petrus dat hij
bij Jezus hoort. Opnieuw ontkent Petrus:

‘Dat is niet waar!’

Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort:
‘Ik ken hem niet eens!’

Wat is het
resultaat van

drie keer
‘nee’?

STEEDS 

DONKERDER...…

Petrus doet iets wat hij van tevoren 
niet van zichzelf gedacht had: hij 
ontkent drie keer dat hij Jezus 
kent. De gevolgen van drie keer 
‘nee’ ontdek je met dit proefje.

DE HOGEPRIESTER IN DE 

TIJD VAN JEZUS

Jezus wordt naar het huis van de hogepriester 
gebracht om ondervraagd te worden. Als 
Jezus gevangengenomen wordt, is Kajafas  
de hogepriester. Hij is hogepriester van  
18-36 na Christus. 
In de tijd van Jezus werd de hogepriester 
door de Romeinse bezetters benoemd. De 
hogepriester had daardoor veel invloed. 
Maar hij moest er van de Romeinen ook voor 
zorgen dat er geen onrust of opstand kwam.

Een meisje keek naar Petrus 
en zei: ‘Die man was ook 

bij Jezus.’ Maar Petrus zei: 
‘Mens, ik ken hem niet eens!’

Lucas 22:56-57

PETRUS

Petrus is één van de eerste en 
belangrijkste leerlingen van Jezus. In 
de vier evangeliën wordt hij van alle 
leerlingen het vaakst genoemd. Zijn 
naam betekent: rots. 

In het verhaal van vandaag ontkent 
Petrus drie keer dat hij Jezus kent. 
Jezus had na de paasmaaltijd al 
gezegd dat dat zou gebeuren. Maar 
Petrus kon dat toen nog niet geloven.
Na het verhaal van vandaag horen 
we een tijdje niets over Petrus. 

Maar wanneer Jezus is 
gestorven en de vrouwen komen 
vertellen dat het graf van Jezus leeg 
is, springt hij als enige op en rent naar 
het graf. 
Petrus wordt een belangrijke leider 
van de eerste christenen. 

Als 

Petrus drie 

keer heeft gezegd 

dat hij Jezus niet kent, 

kraait de haan. Wist je dat 

veel mensen denken dat 

de haan drie keer kraait? 

Vraag het maar eens 

aan iemand!


