Bezinning 330: Van zonde naar liefde 5 1 2
Johannes 21,15-17 = 29 juni Petrus en Paulus ABC-jaar avond

Het Woord
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief,
meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid
mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja,
Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen’, en voor de derde maal vroeg Hij
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde
keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei:
‘Weid mijn schapen.

Een woord bij het Woord
Petrus verloochende Jezus driemaal tijdens Jezus’ laatste nacht voor zijn dood aan het kruis. Als Jezus
drie dagen laten verrezen is en aan de leerlingen verschijnt, zegt Hij niets over de zonde van Petrus.
Ook niet in deze driestappendialoog. Geen beschuldiging of zelfs maar ontgoocheling. De Heer kiest
voor vergiffenis, voor de liefde en voor het geven van verantwoordelijkheid als antwoord op de
zonde van de mens. Het is sterk. En niet evident om dit zelf te doen, als mensen ons benadeeld
hebben. Beschuldigen vergroot de kloof, vertrouwen en liefde brengen mensen bij elkaar. Ze
verenigen, verbinden.
Wat niet uitdrukkelijk in de tekst voorkomt, is toch belangrijk. Jezus mag Petrus de vraag stellen of hij
Hem bemint omdat Jezus zelf Petrus bemint. Zelfs met de goddelijke liefde. Hij vraagt dus slechts
wederliefde.
Jezus zendt Petrus driemaal om de lammeren en schapen te weiden en te hoeden. Driemaal geeft
Petrus geen antwoord. Geen ja, geen neen. Enkel stilte. En juist in die stilte herhaalt Jezus de
indringende vraag: ‘Heb je Mij lief?’ Hoe belangrijk is de stilte in het gebed. De stilte waarin we
luisteren, open en ontvankelijk. Een stilte waarin de Heer ons alles mag zeggen en vragen. Maar er is
meer: een verbaal antwoord op onze zending is gemakkelijk. Maar ons antwoord moet werkelijkheid
worden in trouwe daden, in een volgehouden inzet.
In zijn derde antwoord voegt Petrus twee elementen toe ten opzichte van zijn eerste twee. Hij zegt:
‘U weet alles.’ Is het niet alleen God die alles weet? Met deze korte geloofsbelijdenis zegt Petrus dus
tot Jezus dat Hij God is. Dus toch een antwoord! En welk antwoord!
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Petrus zegt ook: ‘U kent mij.’ Ja, de Heer kent Petrus. Zijn positieve talenten en krachten en zijn
zwakke kanten. Petrus is heel menselijk. Daarom kunnen we ons in hem herkennen. En toch! En toch
vertrouwt Jezus aan Petrus een grote verantwoordelijkheid toe: de schapen van de Heer weiden en
hoeden.

Het Woord in mijn leven
Hoe reageer ik als iemand mij ernstig kwetst? Kan ik met liefde antwoorden? Kan ik in stilte bij de
Heer aanwezig zijn en Hem volkomen ontvankelijk en onvoorwaardelijk alles laten zeggen en vragen?
Welke zending vertrouwt de Heer mij toe, ondanks mijn zwakke kanten?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
onze God, onze Goede Herder,
als ik U verloochen,
driemaal en veel vaker,
beschuldigt U me niet.
U vraagt of ik U bemin
met de goddelijke liefde,
de liefde tussen de Vader,
U en de heilige Geest.
Elke keer mag ik groeien
en mijn antwoord dieper vernieuwen:
ik heb U lief.
En elke keer zendt U mij
om herder te zijn voor mensen,
zoals Gij herder zijt:
met Uw liefde mensen begeleiden,
voeden en beschermen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

