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Boek 

Overstag – Het evangelie volgens Petrus 
Auteur: ds. Tim Vreugdenhil 
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/overstag/  
Na een korte introductie op dit boek geven we de inhoudsopgave. Daarna volgt een selectie van 
liederen en muziek, film(fragmenten), verhalen en literatuur die te maken heeft met Petrus, zijn 
tijd met Jezus en zijn rol in de evangelieverkondiging. 

 

 

Inleiding 

In een serie pakkende bijbelstudies volgens we het levensverhaal van Simon Petrus. Petrus wordt 

vaak ééndimensionaal geportretteerd: als de onstuimige brokkenpiloot of als de rotsvaste gelovige. 

De bijbel beschrijft echter een bijzondere ontwikkeling in zijn karakter en leiderschap, juist door een 

jarenlang intensief contact met Jezus. De weg van Petrus is een eerlijk verslag van een mens die met 

vallen en opstaan leert hoe Jezus je helpt om het in allerlei aspecten van je leven over een andere 

boeg te gooien. In twaalf hoofdstukken biedt de auteur een deskundige én toegankelijke introductie 

op de bijbelse teksten. 

 

Daarnaast weet hij op heldere wijze de bijbel in gesprek te brengen met onze tijd en cultuur. Zo 

wordt de lezer uitgedaagd op stap te gaan met Jezus om tenslotte – opnieuw of voor het eerst – net 

als Petrus overstag te gaan. 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 

Vissers vangen 

Lucas 1: 5-11 

 

Een sterk verhaal 

Simon de Visser 

Simon de Godzoeker 

Een vreemd moment 

Vissers vangen 

Alles achterlaten 

Mensen vangen 

Om over door te praten 

https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/overstag/
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Hoofdstuk 2 

Wat heb je aan Jezus? 

Lucas 4:38-41 en Matt. 17:24-27 

Wat baat het mij? 

Bij Simon thuis 

Beterschap 

Tempeltaks 

De gestriemde genezer 

Het testament van Petrus 

Vol verwachting 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 3 

Wie is Jezus? 

Matteüs 16:13-23 

What’s in a name? 

Identificatie 

Kleur bekennen 

Gelukkig ben je.. 

Van God gegeven 

Los en vast 

De kerk 

Leren geloven 

-) Hoe begin je? 

-) Hoe houd je dit vol? 

-) waar gaat dit heen? 

  

Hoofdstuk 4 

Aantrekken en afstoten  

Johannes 6:48-69 

Public relations 

Broodnodig 

Jezus eten?! 

Jezus als de tweede Mozes 

Weggaan 

Blijven bij Jezus 

Mensenwensen 

Jezus eten.. Hoe doe je dat? 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 5 

Topoverleg 

Marcus 9:2-10 

Verlichting 

De berg beklimmen 

De glorie van God 

De glorie van Jezus 

Metamorfose 

Beeld van God 

Onderweg naar Golgota 

Het licht gaat aan; Jezus als het startpunt, 

richtpunt en het eindpunt van alle verlichting 

Om over door te praten 
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Hoofdstuk 6 

Grote schoonmaak 

Johannes 13:1-17 

Dienstverlening 

Wil ik wat Jezus hier doet? 

Voel ik wat Jezus hier doet? 

Begrijp ik wat Jezus hier doet? 

Doe ik wat Jezus hier doet? 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 7 

Nachtwacht 

Marcus 14:32-42 

Veiligheid 

Het probleem van slapen 

a). psychologie 

b). theologie 

Het belang van waken 

Klok 1: het kruis 

Klok 2: de opstanding 

Klok 3: gebed 

Klok 4: moeilijke omstandigheden in je leven 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 8 

Kruisverhoor 

Marcus 14:66-72 

Zwartboek 

Verloochenen 

Karaktermoord? 

Vier redenen 

1). De totale eenzaamheid van Jezus 

2). De kwetsbaarheid van een mens 

3). Op een bijzondere manier laat dit verhaal 

ons het evangelie zien 

4). Dit verhaal geeft mensen moed 

Speurtocht 

Crisis 

Onder ogen 

Toepassing 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 9 

Paaspreek 

Marcus 16:1-8 

Opstanding en wereldbeeld 

Uitdaging 1: denk na! 

Uitdaging 2: kijk! 

Uitdaging 3: luister! 

Uitdaging 4: hoop! 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 10 

In genade aangenomen 

Johannes 21:1-19 

Pluralisme en vergeving 

Rehabilitatie 

Over een andere boeg 
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Ondervraging 

Wat hebben wij aan Petrus’ eerherstel? 

Vergeving 

En nu ik 

Het gevolg. Jezus stelt 3 vragen en geeft 3 

opdrachten 

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen 

Om over door te praten 

  

Hoofdstuk 11 

Jezus voor iedereen 

Handelingen 11:1-18 

Over muren en grenzen 

Missionaire agenda 

Grensoverschrijding 

De heilige Geest 

De gevolgen 

-) Wees gerust! 

-) Loof God! 

-) Kom tot inkeer! 

-) Start een nieuw leven! 

Om over na te denken 

  

Hoofdstuk 12 

Aanvaring in Antiochië 

Galaten 2:1-14 

Conflict en christendom 

De aanleiding voor het conflict 

De inhoud van het conflict 

Support en kritiek 

Blijvende strijd 

-) Leef volgens het ware evangelie 

-) Eet wat vaker met een heiden 

-) Laat je vermanen 

Om over door te praten 

  

 

Muziek 
1). The betrayal, het verraad door Petrus 

Uit: The Passion van Adrian Snell 

https://www.youtube.com/watch?v=1HnSfwWiy70&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-

99Z1KgEB&index=4 

2). Jesus alive! 

Uit: The Passion, Adrian Snell 

https://www.youtube.com/watch?v=NstF6uwy0e0&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-

99Z1KgEB&index=11 

3). Lopen op het water (Nederland zingt) 

https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giOo  

Opwekking 789: https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw  

https://www.youtube.com/watch?v=1HnSfwWiy70&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-99Z1KgEB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1HnSfwWiy70&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-99Z1KgEB&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NstF6uwy0e0&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-99Z1KgEB&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NstF6uwy0e0&list=PLjR7oj2mjGIcLRDqEWEKBjtK-99Z1KgEB&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giOo
https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw
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4). Matteüs Passion, JS Bach 

a). Petrus sass, Erbarme dich 

https://www.youtube.com/watch?v=IZFajNRFN2s  

b). Sind Blitze, sind Donner 

https://www.youtube.com/watch?v=iso-MR1tV8U  

c). Alle koralen uit de Matteüs Passion 

https://www.youtube.com/watch?v=yUcemWKor8k  

5). Lied 1001 – de wijze woorden en groot vertoon, Petrus in het land 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M  

6). Psalm 79, ‘de schapen van uw weide’ – bewerking door Willem van Twillert 

https://www.youtube.com/watch?v=k8rOAZdEoDA  

7). A fragile stone – Michael Card 

https://www.youtube.com/watch?v=uJP9TuFu-HI 

 

Film(fragmenten) 
1). De roeping van Petrus 

https://www.youtube.com/watch?v=u4uhXSHLvWI 

2). Petrus, het laatste avondmaal (film) 

https://www.gospel.nl/petrus-het-laatste-avondma-film.html  

3). Peter, the redemption (film) 

https://visie.eo.nl/artikel/2016/06/film-over-leven-van-petrus-in-de-maak/ 

4). Petrus en het laatste Avondmaal (dvd) 

https://www.bol.com/nl/nl/p/petrus-en-het-laatste-avondmaal/1002004013441415/ 

5). Jezus, filmcollectie 

https://www.kameel.nl/producten/dvds/bijbelse-speelfilms/jezus---filmcollectie-

4dvd:9789492925312  

6). Film Handelingen (Acts), Hoofdstuk 1 – 5 

https://www.youtube.com/watch?v=amIqNl5MxlI  

7). Het evangelie van Lucas (film) 

https://www.youtube.com/watch?v=3myaPqWRC5Q  

 

Verhalen 
1). De wonderbare visvangst, Petrus zegt 3x dat hij van Jezus houdt 

https://www.youtube.com/watch?v=p5--K7I8fQ4 

2). De verloochening van Petrus (met zand uitgebeeld) 

https://www.youtube.com/watch?v=PfqlvYM1u1Q  

3). Petrus verloochent Jezus  

https://www.youtube.com/watch?v=aoO6jo-fcE0 

4). Petrus zegt driemaal dat hij van Jezus houdt (Henkie show) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xur2peE6tJ4  

5). Visser van mensen (Bert Nooteboom) 

https://www.youtube.com/watch?v=HE4s3hild3U  

6). Petrus (Henk Stoorvogel) 

https://www.youtube.com/watch?v=430kWnUEWBo  

7). Marcus evangelie (NBV vertaling) 

https://www.youtube.com/watch?v=5YW_aQIJrQo 

https://www.youtube.com/watch?v=IZFajNRFN2s
https://www.youtube.com/watch?v=iso-MR1tV8U
https://www.youtube.com/watch?v=yUcemWKor8k
https://www.youtube.com/watch?v=Xqtj6m8FJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=k8rOAZdEoDA
https://www.youtube.com/watch?v=uJP9TuFu-HI
https://www.youtube.com/watch?v=u4uhXSHLvWI
https://www.gospel.nl/petrus-het-laatste-avondma-film.html
https://www.kameel.nl/producten/dvds/bijbelse-speelfilms/jezus---filmcollectie-4dvd:9789492925312
https://www.kameel.nl/producten/dvds/bijbelse-speelfilms/jezus---filmcollectie-4dvd:9789492925312
https://www.youtube.com/watch?v=amIqNl5MxlI
https://www.youtube.com/watch?v=3myaPqWRC5Q
https://www.youtube.com/watch?v=p5--K7I8fQ4
https://www.youtube.com/watch?v=PfqlvYM1u1Q
https://www.youtube.com/watch?v=aoO6jo-fcE0
https://www.youtube.com/watch?v=Xur2peE6tJ4
https://www.youtube.com/watch?v=HE4s3hild3U
https://www.youtube.com/watch?v=430kWnUEWBo
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Literatuur 
1). Geloven met Petrus – bijbelstudies over de persoon Petrus 

https://www.royaljongbloed.com/nl/product/kringserie-geloven-met-petrus/  

Een leesfragment van dit boek van Jos Douma: 

Geloven met Petrus - 

leesfragment boek Jos Douma.pdf 
2). Bijbels herderschap 

https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/B/Bijbel%20en%20herders/569  

3). De herder als metafoor 

https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/wonen-werken-

oorlogvoering/457/herder-als-metafoor  

4). Hoe een herder psalm 23 ziet 

Auteur: Philip Keller 

https://www.bol.com/nl/nl/f/hoe-een-herder-psalm-23-ziet/37113419/  

5). The shepherd trilogy 

Auteur: Philip Keller 

https://www.bol.com/nl/nl/p/the-shepherd-

trilogy/1001004001115108/?bltgh=htdRo2WPlbwSbxvix2tKsg.2_9.15.ProductTitle  

6). Petrus, leerling, leraar, mythe 

Auteur: Fik Meijer 

https://www.bol.com/nl/nl/f/petrus/9200000060487051/  

7). De kroongetuigen van het evangelie (Petrus als 1 van de 12 kroongetuigen) 

Auteur: dr. Jakob van Bruggen 

https://bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies/simon  

8). Kruistocht – het leven van koning Jezus 

Auteur: Tim Keller 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/kruistocht-tim-keller-9789051944242.html  

 

 

 

https://www.royaljongbloed.com/nl/product/kringserie-geloven-met-petrus/
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/B/Bijbel%20en%20herders/569
https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/wonen-werken-oorlogvoering/457/herder-als-metafoor
https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/wonen-werken-oorlogvoering/457/herder-als-metafoor
https://www.bol.com/nl/nl/f/hoe-een-herder-psalm-23-ziet/37113419/
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-shepherd-trilogy/1001004001115108/?bltgh=htdRo2WPlbwSbxvix2tKsg.2_9.15.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/p/the-shepherd-trilogy/1001004001115108/?bltgh=htdRo2WPlbwSbxvix2tKsg.2_9.15.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/nl/f/petrus/9200000060487051/
https://bijbelstudiesnt.nl/bijbelstudies/simon
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/kruistocht-tim-keller-9789051944242.html
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9). De visserman – roman 

Auteur: Larry Huntsperger 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-visserman/1001004001951005/  

 

10). A Fragile Stone. The emotional Life of Simon Peter 

Auteur: Michael Card 

https://www.bol.com/nl/nl/f/a-fragile-stone/9200000057569365/v  

 

11). Footsteps of the Fisherman. With St. Peter on the Path of Discipleship 

Auteur: Scott Walker 

https://www.bol.com/nl/nl/p/footsteps-of-the-fisherman/1001004002146569/  

 

12). Peter. Apostle for the Whole Church 

Auteur: Pheme Perkins 

https://www.bol.com/nl/nl/f/peter/38743150/ 

 

13). Petrus. Jünger-Apostel-Märtyrer (monografie) 

Auteur: Oscar Cullmann 

https://www.semanticscholar.org/paper/Petrus%2C-by-Oscar-Cullmann.-282-pp.-Zurich%2C-1952.-

20-Grant/83ec1c3a9a729f64a71de6a23ad29c6e7c47f94b  

 

14). Menswording – uitleg van het Marcusevangelie 

Auteur: Tom Naastepad 

https://www.bol.com/nl/nl/p/menswording/666862091/  

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-visserman/1001004001951005/
https://www.bol.com/nl/nl/f/a-fragile-stone/9200000057569365/v
https://www.bol.com/nl/nl/p/footsteps-of-the-fisherman/1001004002146569/
https://www.semanticscholar.org/paper/Petrus%2C-by-Oscar-Cullmann.-282-pp.-Zurich%2C-1952.-20-Grant/83ec1c3a9a729f64a71de6a23ad29c6e7c47f94b
https://www.semanticscholar.org/paper/Petrus%2C-by-Oscar-Cullmann.-282-pp.-Zurich%2C-1952.-20-Grant/83ec1c3a9a729f64a71de6a23ad29c6e7c47f94b
https://www.bol.com/nl/nl/p/menswording/666862091/

