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‘n Sesde Wandeltree: 
‘n Hanekraai bring insig. 

Ons volg die sesde tree saam  

met Jesus op Sy lydensweg. 

Op die Sondag kom Jesus op ’n eselvul in Jerusalem 

in en dui daarmee aan dat Hy vrede bring. Die vrede 

word egter kort daarna reeds versteur met die  

reiniging van die tempel en die leiers wat duidelik na 

‘n plan soek om ‘n einde aan hierdie Jesus te maak. 

Selfs die laaste avondmaal waar Jesus vir oulaas 

saam met die dissipels kuier, word ontstig. Eers met 

’n voetewas voorbeeld wat almal beskaam oor hul 

stryery oor wie die belangrikste is. Daarna met  

Judas wat in die nag iewers heen vertrek en nie 

verder saam kuier nie. Judas beplan verraad. 

Uitgeput slaap die dissipels in Gesemané, terwyl  

Jesus met bloedsweet bid vir volharding. En dan 

keer Judas terug, maar met ‘n soen van verraad... 
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6a. ‘n Tydige waarskuwing in die wind geslaan. 

Voor die laaste avondmaal, berei Jesus die dissipels voor vir 

wat aan die kom is. Dit rym egter nie met hoe die dissipels 

dink dat dinge moet verloop nie. Vir hulle maak dit sin dat 

Jesus ’n nuwe aardse koninkryk gaan oprig en dat hulle saam 

met Hom sal regeer.  

Dis tog waaroor die dissipels loop en stry het met mekaar. 

Dit is dan ook nie vreemd dat Petrus manhaftig kan verklaar 

dat hy in elke omstandigheid saam met Jesus sal gaan en 

selfs sy lewe op die spel plaas vir Jesus. 

Luk 22:31 “Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het 

daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou 

gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer 

gekom het, moet jy jou broers versterk.”  

Petrus sê vir Hom:  

“Here, ek is bereid om saam met U  

selfs gevangenskap en dood in te gaan.” 

Maar Hy antwoord: “Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal 

vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het 

deur te sê dat jy My nie ken nie.” 

Met so ‘n duidelike uitspraak deur Jesus, waarom het Petrus 

nie beter geluister nie? Is dit nie hoe onsself ook dikwels 

teenoor die Here optree nie? Is ons nie dikwels so oortuig 

van wat ons wil hê, vra of doen - dat ons nie régtig luister na 

wat die Here sê nie. En dan gaan ons ook net voort op ons 

pad wat ons “aangekondig” het … met katastrofale gevolge! 
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Waarom het Petrus nie  

geluister na Jesus nie?!: 
Luk.22:58 'n Rukkie later sien iemand anders 

hom en sê: “Jy is mos ook een van hulle.” 

Maar Petrus antwoord: “Man, ek is nie!” 

Dink hieroor na: 

Was dit nie ‘n vreemde situasie waarin Petrus homself 

bevind nie? Sy dekmantel as geheime agent vir Jesus, was 

besig om ontbloot te word. Waarom het Petrus nie vroeër in 

die skadu’s teruggetrek nie?  

Waarom, dink jy, het hy nie onthou wat Jesus gesê het nie?! 

Was Petrus meer dapper as die ander dissipels? 

6b. Besin eer jy begin - maak die regte keuse: 
En dan gebeur die onvoorsiene. Jesus word in hegtenis 

geneem. Die vyandige skare kan enige oomblik buite beheer 

raak, daarom vlug die dissipels elkeen in sy eie koers. 

Luk 22:54-55 Hulle het Jesus toe gevange geneem en Hom weggelei en 

in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand  

agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur, en 

daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 

Petrus, die man van aksie, het ten minste nie heeltemal 

weggehardloop nie. Maar die oomblik van waarheid kom… 

56'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het 

hom goed bekyk en gesê: “Dié een was ook saam met daardie man.” 
57 Maar Petrus het dit ontken deur te sê: “Juffrou, ek ken Hom nie!” 
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6c. Hartseer teen hanekraai: 

Spyt kom te laat: 

Petrus probeer heel nag lank  

ongemerk in die agtergrond 

beweeg om te sien wat met Jesus 

gebeur. Die priesterhoofde het die 

hele nag vir Jesus ondervra en 

geteister in die tyd van die duister 

magte van die nag. 

Nie een van die ander dissipels het 

kans gesien om uit te vind wat met 

Jesus gebeur nie. Petrus was dus 

die enigste wat dalk kon hoor wat 

gebeur het toe Jesus ondervra was 

Luk.22:59-60 Na verloop van 

sowat 'n uur het nog een 

met beslistheid beweer: 

“Sowaar, dié een was ook saam 

met daardie man. Hy is mos ook 'n 

Galileër!” Maar Petrus sê: “Man, 

ek weet nie waarvan jy praat nie!”  

En onmiddellik, terwyl hy nog 

praat, het daar 'n haan gekraai. 

Die Here het omgedraai  

en Petrus aangekyk...  

En Petrus het buitentoe gegaan  

en bitterlik gehuil. 

Dink hieroor na:  

Hoe dink jy het Petrus  

gevoel toe die haan kraai en toe 

Jesus na hom kyk? Het jy al so 

gevoel? Waaroor was dit? 

Waarom het sommige kerke ‘n 

hoenderhaan op hul toring?  

Om windrigting te wys?   

Nee, dis om te onthou hul kan 

ook soos Petrus maak... 

Het jy al gemaak of jy nie vir 

Jesus ken nie? Kan jy onthou 

waarom jy dit gedoen het? 

Hoor jy die “haan kraai” vir jou? 

Ons is soms so vol van onsself, 

dat ons eers moet “grond-toe-

kom” voor Jesus ons weer kan  

gebruik. Hoeveel van Petrus is 

daar in jou...? 

Hanekraai is dagbreek. 

Vir Petrus het ‘n nuwe 

dag van hartseer en 

selfverwyt aangebreek. Elke 

hanekraai daarna sou Petrus 

herinner dat hy Jesus se 

vergifnis nodig het.  
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Seën: Spreek die seën saam uit en gebruik gerus die handgebare  

(Nooi die jongspan om te herhaal wat jy lees by elke  reël): 

(Sterk arms voor jou uit)      

Die Here is VOOR ons om jou pad gelyk te maak. 

(Strek arms langs jou uit)    

Die Here is LANGS ons om jou in Sy arms toe te vou. 

(Wys met duime na agter toe oor jou skouers)    

Die Here is AGTER ons om die aanvalle van die Bose af te slaan. 

(Strek arms na onder)          

Die Here is ONDER ons om jou te dra as jy mag val. 

(Waai arms in klein sirkels langs jou)       

Die Here is RONDOM ons om jou te beskerm. 

(Strek arms na bo) 

Die Here is BOKANT ons om jou te seën. 

(Hou albei hande op jou bors) 

Die Here is BINNE-IN ons om ons te lei met Sy Heilige Gees. 

(Neem mekaar se hande) 

Die drie-enige God is BY ons – van nou af tot in ewigheid. 

Amen. 

Spesiale Seëngroet: 


