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LEZEN: 
Matteüs 26:1–16; Lucas 12:48; Matteüs 26:17–19; 1 Korintiërs 5:7; Matteüs 26:36–46; 
Matteüs 26: 51–75.

KERNTEKST: 
‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen…’ 
Matteüs 26:31

DE LAATSTE DAGEN 
VAN JEZUS
In deze les kijken we naar Jezus’ laatste momenten voor de kruisiging. Voor de wereld, 
zelfs voor het universum, breekt het belangrijkste moment in de geschiedenis van de 
schepping aan. 

Er kunnen veel lessen gehaald worden uit de gebeurtenissen die we deze week bekijken. 
Maar laten we ons vooral op één aspect richten: vrijheid en de vrije wil. Let op hoe de 
verschillende personages het geweldige en kostbare geschenk van de vrijheid gebruiken. 
Let op de diepgaande en eeuwige gevolgen die op de een of andere manier voorvloeien 
uit het gebruik van dit geschenk. 

Petrus, Judas en de vrouw met het albasten flesje moesten alle drie keuzes maken. Maar 
nog belangrijker was dat ook Jezus keuzes moest maken. De belangrijkste keuze was om 
naar het kruis te gaan, zelfs toen zijn menselijke natuur zich daartegen verzette: ‘Vader, 
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren 
zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’1 

De ironie is ongelofelijk: het misbruik van het geschenk van onze vrije wil 
had juist tot dit moment geleid. Nu moest Jezus met zijn eigen vrije wil 
kiezen of hij ons wel of niet zou redden van de vernietiging die ons 
vanwege ons verkeerd gebruik van de vrije wil te wachten stond.

1 Matteüs 26:39
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We beginnen nu aan de laatste dagen van Jezus’ leven hier op aarde. Hij moet nog naar het 
kruis, moet nog opstaan uit de dood en hij moet zichzelf nog openbaren als de gekruisigde 
en herrezen redder van de wereld. Hoezeer Jezus’ volgelingen ook van hem hielden en 
hem waardeerden, ze moesten nog veel leren over wie hij was en over alles wat hij voor 
hen zou doen. Dankzij de geschriften in de hele Bijbel, met name de krachtige uitleg van 
Paulus over de verzoenende dood van Jezus, weten wij nu veel meer over wat Jezus voor 
ons zou gaan doen dan zijn volgelingen van toen.

Lees met deze achtergrond in gedachten Matteüs 26:1–16. Wat is de betekenis 
van dit kostbare geschenk? Wat leert mij dit?

Merk op hoe Matteüs dit verhaal over de zalving van Jezus’ voeten (dat zich waarschijnlijk 
afspeelde voor zijn triomfantelijke intocht) plaats in het groeiende complot om hem te 
vermoorden. Terwijl enkele van zijn eigen mensen smeden om hem kwaad te doen, storten 
anderen ongeremde liefde en toewijding over hem uit. Zoals deze vrouw die een ‘een 
albasten flesje met zeer kostbare olie’ heeft, die zij ‘over zijn hoofd’ giet.2 

De discipelen betreurden deze verspilling, maar Jezus noemde haar daad ‘iets goeds’.3 
Door deze actie, die heel buitensporig leek, toonde de vrouw aan Jezus de ware diepte 
van de hartsgevoelens die zij voor hem koesterde. Hoewel de vrouw zeker niet wist wat er 
allemaal zou gaan gebeuren of wat het zou betekenen, begreep ze genoeg om te weten 
dat ze veel aan Jezus verschuldigd was. Zij wilde ook veel teruggeven. Misschien had 
ze hem horen zeggen: ‘Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist.’4 
Ondertussen begrepen de discipelen, die Jezus zeker veel meer in actie hadden gezien 
dan deze vrouw, het nog steeds niet.

‘Die olie was een symbool van het overvloeiende hart van de schenker. Het was een uiterlijke 
betoging van een liefde, gevoed door hemelse stromen totdat het overliep. En die olie 
van Maria, die de discipelen een verspilling noemden, herhaalt zichzelf duizendmaal in 
de ontvankelijke harten van anderen.’5

Wat vertelt dit verhaal ons over hoe we zouden moeten reageren op wat we 
van Jezus hebben gekregen? Wat zouden wij hem uit vrije wil kunnen geven als 
reactie op wat hij ons heeft gegeven?

2 Matteüs 26:7
3 Matteüs 26:10
4 Lucas 12:48
5 Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, 
 vol. 5, blz. 1101

EEN GOEDE DAAD

ZONDAG 12 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 26:1–16
Wat leert dit mij?
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Lees Matteüs 26:17–19. Waarom was het veelzeggend dat dit zich afspeelde ten 
tijde van Pesach?6 

Het verhaal van de uittocht is natuurlijk een verhaal over verlossing en bevrijding. Een 
daad die God had verricht voor diegenen die het niet zelf konden. Wat een toepasselijk 
symbool voor wat Jezus zo gaan doen spoedig voor ons allemaal!

Lees Matteüs 26:26–29. Wat zegt Jezus tegen zijn discipelen? Wat betekenen zijn 
woorden voor ons?

Jezus wees hun op de diepere betekenis van Pesach. De bevrijding uit Egypte was een 
prachtige uiting van de heerschappij en macht van God, maar het zou uiteindelijk on-
voldoende zijn. Het was niet de verlossing die de Hebreeërs, of wie dan ook, echt nodig 
hadden. Wij hebben de verlossing nodig die we in Jezus vinden: eeuwig leven. ‘Zo is hij 
dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen 
van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het 
beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.’7 Jezus wees hun op de echte betekenis van de 
wijn en de echte betekenis van het brood. Deze wezen beiden iop zijn dood aan het kruis.

In tegenstelling tot de dierenoffers, die vooruit wezen naar de komende dood van Jezus, 
is het heilig avondmaal waaraan wij deelnemen een terugverwijzing naar deze dood. In 
beide gevallen wijzen de symbolen op Jezus aan het kruis.

En toch is het kruis niet het einde van het verhaal. Jezus zei dat hij niet meer van de vrucht 
van de wijnstok zou drinken tot de dag ‘dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het 
koninkrijk van mijn Vader’.8 Hij wijst hun op de toekomst, op zijn terugkeer en daarna. 

Sta stil bij Jezus’ belofte dat hij niet van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat 
wij bij hem zijn in zijn Vaders koninkrijk. Wat zegt dit over de intimiteit die hij met 
ons zal hebben? Hoe kunnen we leren die intimiteit ook nu met hem te ervaren?

6 Zie ook Exodus 12:1–17; 1 Korintiërs 5:7
7 Hebreeën 9:15
8 Matteüs 26:29

HET NIEUWE VERBOND

Matteüs 26:17–19
Wat vroegen de leerlingen en

wat deden zij?
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Tijdens Pesach offerden de priesters duizenden lammeren bij de tempel op een heuvel 
net boven het Kidrondal. Het bloed van de lammetjes werd over het altaar gegoten en 
stroomde langs een kanaal in een beekje dat door het Kidrondal heen liep. Het zou best 
kunnen dat het beekje rood werd gekleurd door het bloed van de lammeren. Jezus en 
zijn discipelen moesten dit beekje oversteken op weg naar de tuin van Getsemane.

Lees Matteüs 26:36–46. Waarom was de ervaring in Getsemane zo zwaar voor 
Jezus? Wat gebeurde daar daadwerkelijk?

Jezus was niet bang voor de lichamelijke dood toen hij bad dat deze beker aan hem 
voorbij zou gaan. De beker die hij vreesde was de scheiding met God. Jezus wist dat om 
onze zonde op zich te nemen, om in onze plaats te sterven en om de woede van God 
tegen de zonde te dragen, hij van zijn Vader gescheiden moest worden. Een schending 
van Gods heilige wet was zo ernstig dat het de dood van de dader vereiste. Jezus was 
juist gekomen om die dood zelf op zich te nemen om die ons te besparen. Dit stond er 
op het spel voor Jezus en voor ons.

‘Met deze dingen voor ogen was het hart van Christus vervuld met vrees bij de gedachte, 
dat hij van God gescheiden zou worden. Satan had hem gezegd dat de scheiding voor 
eeuwig zou zijn als hij de borg zou worden voor een zondige wereld. Hij zou vereenzelvigd 
worden met Satans koninkrijk en nooit meer één zijn met God. … Het ontzagwekkende 
ogenblik was aangebroken—het moment waarin over het lot van de wereld zou worden 
beslist. Het lot van het mensdom lag in de weegschaal. Zelfs nu nog zou Christus kunnen 
weigeren te drinken van de beker, bestemd voor de zondige mens. Het was nog niet te 
laat. Hij kon het bloedige zweet van zijn gelaat afwissen en de mens overlaten om aan 
zijn zonden te gronde te gaan. Hij had kunnen zeggen: Laat de zondaar de straf van zijn 
overtreding dragen. Ik ga terug naar mijn Vader. Zal Gods Zoon de bittere beker van 
vernedering en zielenstrijd drinken? Zal de onschuldige de gevolgen ondergaan van de 
vloek der zonde om de schuldige te redden?’9

Hoever moet Jezus’ bereidheid om te doen wat hij voor ons heeft gedaan 
doorwerken in elk aspect van ons leven? Hoe kunnen we het karakter van Jezus 
beter ons leven zichtbaar laten zijn?

9 Ellen G. White, Jezus, De wens der eeuwen, 
 blz. 572, 574

GETSEMANE

DINSDAG 14 JUNI | BIJBELLES  

Matteüs 26:26–29
Wat zegt Jezus tegen de

leerlingen?
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Het verhaal van Judas is intriest. Was hij gestorven vóór zijn laatste reis naar Jeruzalem, 
dan zou hij een bijbelheld zijn geworden. Kerkgebouwen zouden naar hem vernoemd 
zijn. In plaats daarvan wordt zijn naam nu telkens verbonden aan verraad en bedrog. 

Lees Johannes 6:70 en Lucas 22:3. Hoe helpen deze gedeelten de daden van 
Judas te verklaren?

Het is natuurlijk prima om Satan de schuld te geven voor wat Judas heeft gedaan, maar 
dat leidt alleen maar tot de vraag: Door welke eigenschap van Judas kon de duivel hem 
aanzetten tot dit verraad? Er was ook gezegd dat Satan Petrus wilde opeisen.10 Hoe dan 
ook, het verschil moet zijn geweest dat Judas geweigerd heeft zich volledig aan de Heer 
te geven. Hij moet hebben vastgehouden aan een zonde, een karakterfout, waardoor 
Satan een mogelijkheid had om hem te laten doen wat hij heeft gedaan. We zien hier 
opnieuw een vergaand gevolg van de vrije keuze. 

Lees Matteüs 26:47–50 en 27:1–10. Welke lessen kunnen wij leren uit het trieste 
verhaal van Judas?

In Matteüs 26:47–50 zien we dat Judas een bende soldaten (ongeveer 600) leidt, samen 
met de hogepriesters en oudsten. Wat een geweldig moment van macht voor Judas! 
Wanneer je iets hebt dat mensen heel graag willen, dan bezit je enorm veel macht, zoals 
Judas hier. Dat is prima zolang jij tenminste hebt wat ze willen. Maar als zij alleen om je 
geven om wat je hebt en van je krijgen wat ze willen, hebben ze je uiteindelijk niet meer 
nodig. Binnen enkele uren zal Judas alleen zijn met helemaal niets.

Een andere belangrijke les betreft datgene waar Judas zijn ziel aan verloor: dertig zilver-
stukken. In hedendaagse termen zou dat gelijk staan aan een tot vier maanden salaris, 
afhankelijk van het type munt. Zelfs als het tien– of honderdmaal dat bedrag zou zijn 
geweest, kijk naar wat het hem gekost heeft. En zoals het verhaal laat zien, verloor hij zelfs 
dat. Hij kon er niet eens van genieten. In plaats daarvan gooide hij het voor de voeten 
van degenen die het aan hem hadden gegeven. Wat een overtuigend voorbeeld van hoe 
uiteindelijk de dingen die ons afkeren van Jezus, waardoor we onze ziel verliezen, net zo 
nutteloos zijn als het geld voor Judas. Judas was zo dichtbij het eeuwige leven; en toch 
koos hij ervoor om het weg te gooien voor niets.

10 Zie Lucas 22:31

JUDAS
VERKOOPT ZIJN ZIEL

Matteüs 26:36–46
Waarom was dit zo zwaar

voor Jezus?
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Jezus wist vooraf van de vrije keuze die Judas had gemaakt om hem te verraden. Een van 
de vele gevallen in de Bijbel die aangeven dat Gods voorkennis van onze vrije keuzes op 
geen enkele manier de vrijheid van die keuzes schendt. Hij wist niet alleen van Judas’ 
verraad, maar ook dat Petrus, ondanks al zijn overmoed, op een belangrijk moment zou 
vluchten en hem vervolgens zou verloochenen.

Lees Matteüs 26:51–75. Waarom denkt u dat Petrus Jezus verloochende?

We koesteren vaak de idee dat Petrus Jezus ontkende, omdat hij gewoon bang was. Toch 
was het Petrus (volgens Johannes 18:10) die de moed had om zijn zwaard te trekken 
tegen de Romeinse soldaten! Petrus was bereid om met glorie te sterven, totdat Jezus 
hem tegenhield.

Dus wat is er in Petrus veranderd tussen het moment dat hij met een zwaard rondzwaaide 
en even later, toen hij ontkende te weten wie Jezus is? Waarom had hij gezegd dat hij 
geen discipel was? Waarom zei hij: ‘Echt, ik ken de man niet!’11

Misschien omdat Petrus besefte dat hij niet wist wie de betreffende man was, niet wist 
waarvoor hij gekomen was en niet wist wat zijn arrestatie inhield. Dus in een ogenblik 
van paniek ontkende hij hem ooit gekend te hebben. Misschien verloochende hij Jezus 
toen hij bedsefte dat hij niet begreep wat Jezus aan het doen was. Hij gaf op toen hij 
dacht dat Jezus het ook had opgegeven. Petrus geloofde nog te veel in zijn eigen begrip 
in plaats van volledig in Jezus te geloven. Ondanks alle ongelofelijke tekenen die hij had 
gezien en zelfs ondanks de moedige belijdenis van zijn geloof in Jezus als de messias.12 
De verloochening van Petrus laat ons zien dat zelfs alle wonderen en tekenen in de wereld 
niet genoeg zijn om trouw te blijven aan God, tenzij ook onze harten zich volledig aan 
hem hebben overgegeven.

In het verhaal van Lucas ‘draaide [Jezus] zich om en keek Petrus aan’13 op het 
moment dat Petrus voor de derde keer had ontkend zijn discipel te zijn. Het 
woord ‘aankijken’, in het Grieks emblepo, wordt ook gebruikt om de manier te 
beschrijven waarop Jezus diep in Petrus’ ziel keek bij hun eerste ontmoeting.14 
Welke hoop kunnen wij putten over Gods liefde voor ons, zelfs wanneer we zo 
falen als Petrus?

11 Matteüs 26:72
12 Matteüs 16:16
13 Lucas 22:61
14 Zie Johannes 1:42

DE VERLOOCHENING 
VAN PETRUS

DONDERDAG 16 JUNI | BIJBELLES  

1 Korintiërs 5:6–8
Met wat moeten wij welk

feest vieren?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder gepubliceerd 
materiaal bij het schrijven van zijn 
evangelie. Wat moeten we dan 
verstaan onder het geïnspireerde 
karakter van de Bijbel? Hoe vindt 
inspiratie plaats? Zie Ellen G. White, 
‘The Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 1, 
blz. 15-23
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In 1959 drongen twee misdadigers een 
huis in Kansas binnen en vermoordden 
twee tieners en hun ouders. Voordat de 
moordenaars gevonden waren, schreef 
de broer van de vermoorde vader deze 
brief aan de lokale krant. ‘Er is veel bit-
terheid in deze gemeenschap. Ik heb 
zelf meer dan eens gehoord dat de 
man, wanneer hij gevonden is, aan de 
dichtstbijzijnde boom moet worden op-
gehangen. Laten we niet zo denken. Het 
is gebeurd. Het nemen van een andere 
leven verandert daar niets aan. In plaats 
daarvan, laten we vergeven zoals God 
dat zou willen. Het is niet goed dat wij 
een wrok in ons hart koesteren. De dader 
zal het inderdaad heel moeilijk vinden 
om met zichzelf te leven. Hij zal alleen 
gemoedsrust vinden wanneer hij God 
om vergeving vraagt. Laten we niet in 
de weg staan maar in plaats daarvan 
bidden dat hij zijn rust mag vinden.’15 

Laten we de kwestie van de doodstraf 
even buiten beschouwing laten. Wat we 
hier zien is een geweldige uiting van het 
soort genade dat Christus ons allemaal 
aanbiedt. Zelfs na Petrus’ onvergeeflijke 
verloochening vergaf Christus hem en 
vertrouwde hem het werk toe van het 
bekeren van personen. ‘Zojuist had Petrus 
gezegd dat hij Jezus niet kende, maar nu 
besefte hij met bitter verdriet hoe goed 
zijn Heer hem kende en hoe nauwkeurig 
hij zijn hart had gelezen, waarvan hij 
de bedrieglijkheid zelf niet kende.’16 Hij 
15 Truman Capote, In Cold Blood (New York: 

Modern Library, 2013), blz. 124.
16 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 

blz. 593

VERDERE 
STUDIE

kende Petrus’ hart voordat Petrus het 
kende; en hij wist wat Petrus zou doen 
voordat Petrus het wist. En toch bleven 
zijn liefde en genade constant, ondanks 
het feit dat Petrus niemand anders de 
schuld van zijn daden kon geven dan 
zichzelf. Wanneer wij omgaan met men-
sen die dezelfde fouten begaan, is het 
cruciaal dat we leren hun genade te 
geven, zoals wij dat ook voor onszelf 
zouden wensen.

12

Johannes 6:70 en Lucas 22:3
Hoe worden de daden van

Judas verklaard?

GESPREKSVRAGEN

  ‘Elk bekeringsverhaal’, schreef 
C.S. Lewis, ‘is het verhaal van 
een gezegende nederlaag’. Wat 
betekent dat? Hoe heeft u deze 
‘nederlaag’ ervaren? Wat is er 
verslagen, en wat wint? 

  In het verhaal van Jezus in 
Getsemane vraagt Jezus of de 
beker aan hem voorbij mag gaan, 
maar alleen ‘als het mogelijk is’.17 
Waarom? En waarom was de dood 
van Jezus, de drager van zonde, 
absoluut noodzakelijk? Waarom 
was er geen andere manier voor 
God om in het licht van de grote 
strijd het probleem van de zonde 
op te lossen? 

1 7 Matteüs 26:39
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Mattheüs 26:21–29
’De laatste dagen van Jezus’

IJSBREKERVRAAG
Heeft iemand van jullie wel eens van de uitspraak “keep your friends close, keep your 
enemies closer” gehoord? Bespreek met elkaar wat jullie denken dat het betekent.

IK VERKEN
We naderen nu de climax van het evangelie: de dood en opstanding van Jezus Christus. 
De Joodse autoriteiten zijn al een tijdje op zoek naar een manier om deze ’Messias’ te 
neutraliseren, maar ze krijgen geen grip op Hem. Ze hebben iemand nodig uit zijn binnenste 
cirkel, iemand die hen de vitale informatie kan leveren die nodig is om deze Jezus van 
Nazaretuit de weg te ruimen. Jezus weet wat er in de harten van mensen speelt en hij 
weet precies wat Judas van plan is. Op de vooravond van de grootste gebeurtenis in de 
geschiedenis van de mensheid eet Hij met zijn beste vrienden een maaltijd.

IK BESTUDEER
  Jezus is met zijn twaalf discipelen bij elkaar om, zoals verwacht werd van elke wet 
respecterende jood, de Pesachmaaltijd te nuttigen. Waarom heeft Jezus precies deze 
tijd uitgekozen om naar Jeruzalem te komen en zijn lijdensweg in te gaan? 
 Onder de maaltijd zegt Jezus ineens dat één van zijn twaalf vrienden hem zal verraden. 
Daarna geeft hij ze een hint: diegene die zijn brood in dezelfde kom als Jezus doopt 
is het! Wat zou deze (symbolische) handeling kunnen betekenen?1 Waarom zou Jezus 
op deze manier willen laten zien wie hem zou verraden?
 Over Judas wordt gezegd dat het beter voor hem zou zijn geweest ‘als hij nooit geboren 
was’ (vers 24). Wat vindt u van die uitspraak? Lees Mattheüs 27:3–5. Hoe kunnen we 
Judas als karakter en persoon het beste begrijpen?
 Na dit spannende gesprek hervatten ze de Pesachmaaltijd en legt Jezus uit hoe de 
symboliek van dit feest op Hem slaat (verzen 26–28). Denkt u dat het toen voor al zijn 
discipelen (inlusief Judas) duidelijk was wat Jezus’ opdracht werkelijk was?
 Hij sluit de maaltijd af met een nogal cryptische uitspraak over een toekomstige maaltijd 
in ‘het Koninkrijk van mijn Vader’ (vers 29). Wat denkt u dat Jezus met deze uitspraak 
wilde bereiken? Hebben zijn discipelen dit begrepen?

IK PAS TOE
 We zien dat, wanneer Jezus zegt dat één van de discipelen hem zal verraden, er paniek 
ontstaat. “Ik toch niet?” vragen de discipelen. Als ‘alwetende lezer’ weten wij natuurlijk dat 
Judas de verrader is, maar de discipelen weten dat niet. Hoe zouden jullie bijvoorbeeld 
reageren als de gespreksleider in jullie klas zou zeggen dat één van jullie geen ware 
gelovige is?

1 Vergelijk Ruth 2:14

Matteüs 26:46– 27:10
Wat onderwijzen deze verhalen 

over verloochening en verraad?
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  Judas is waarschijnlijk één van de meest complexe figuren uit het Evangelieverhaal. In de 
moderne tijd zijn er veel Bijbelwetenschappers die sympathie hebben opgebracht voor 
Judas. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het niet zijn wens was om Jezus te laten sterven, maar 
meer om Jezus te dwingen zijn ware identiteit als Messias–Koning te onthullen. Het liep 
echter niet volgens Judas’ verwachting. Kunt u zich in deze uitleg vinden? 
 We kunnen ervan uitgaan dat Jezus vanaf het begin wist dat Judas hem zou verraden en 
toch benaderde Hij hem. Hij accepteerde hem in zijn meest vertrouwde cirkel vrienden. 
Wat zegt ons dit over Jezus en zijn relatie met Judas? Wat kunnen wij daarvan leren in 
onze relatie met mensen waarmee wij niet zo goed door één deur kunnen?
 Onze viering van het Heilig Avondmaal stamt van deze samenkomst tussen Jezus en zijn 
discipelen af. Vaak leggen wij bij het Avondmaal de nadruk op het offer dat Jezus voor ons 
bracht (zijn lichaam en zijn bloed), maar wat kunnen wij nog meer uit dit verhaal halen, 
dat ook vandaag de dag nog betekenis aan onze viering van het Avondmaal kan geven?

IK BID …
Dierbare Vader in de hemel, U bent perfect en 
betrouwbaar. Wij hebben onze gebreken en wij zijn 
onbetrouwbaar. Toch kiest U ervoor om steeds weer 
met ons samen te werken. Daar zijn wij U ontzettend 
dankbaar voor. Heer, wilt U ons helpen om datzelfde 
vertrouwen in U en elkaar te hebben, zodat we 
samen uw Koninkrijk mogen verspreiden terwijl we op 
uw wederkomst wachten. In Jezus’ naam.
Amen.
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JULLIE ZULLEN MIJ ALLEMAAL AFVALLEN 

Openingsvraag
Welke voorbeelden van goed en verkeerd gebruik van macht heb je gevonden 
afgelopen week? Bespreek met elkaar of de lijn tussen die twee altijd zo duidelijk is. 
Lees samen Matteüs 26:31-35

IJsbrekervraag
Welke heel serieuze belofte heb je ooit gedaan, maar het is je niet gelukt deze 
te houden? 

Inspiratie
‘Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar 
zullen jullie mij zien.’1

Mat 26:31

Behandel de tekst
 Zondag: vers 31. Voorspelde Jezus het gedrag van zijn leerlingen op grond 
van Zacharia 13:7 of op grond van de ervaring met Judas, zie Matteüs 26:17-25? 
Motiveer je antwoord. Zouden de leerlingen het wel of niet begrepen hebben? 
Waar maak je dat uit op? Leg uit.
 Maandag: vers 32. Wat een bijzondere belofte deed Jezus hier. Hij zou opstaan 
uit de dood. Hoe wist hij dat? Lees Matteüs 16:21, 24-28; 20:17-19. Is er een verband 
met de uitspraak van Petrus in Matteüs 16:16? Wat zegt dit over zijn bijzondere 
relatie met de Vader? Bespreek met elkaar.
 Dinsdag: vers 33. Waarom zou Petrus zo gereageerd hebben? Had het te maken 
met zijn jonge leeftijd, zijn gebrek aan ervaring, of gewoon overmoed? Bedenk 
meer redenen voor het gedrag van Petrus.
 Woensdag: vers 34-35. Jezus reageert op Petrus door te zeggen dat hij hem drie 
maal zou verraden. Hoe reageert Petrus daarop? Wat vind je daarvan? Denk je 
dat hij Jezus geloofde? Waarom wel/niet?

Toepassing 
 Donderdag. Heb jij je wel eens verraden gevoeld? Hoe ben je daar toen mee 
omgegaan? Bespreek.
 Vrijdag. Heb jij wel eens een ‘kraaiende haan ervaring’ gehad met Jezus? Hoe 
hebben jullie dat toen opgelost?
 Sabbat. Hoe goed weet jij hoe je zult reageren in onverwachte omstandighe-
den? Waarom denk je dat je dat weet of niet weet? Bespreek met elkaar en haal 
voorbeelden aan uit je eigen leven.

Opdracht
Doe deze week alleen maar beloftes die je kunt waarmaken. Een belofte is ook 
dat je zegt dat je op tijd bent, bijvoorbeeld.

1 Matteüs 26:32, Bijbel in Gewone Taal
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