Bezinning 624: Van zonde tot bekering
Matteus 26,69-27,2 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord
Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde
ook bij die Jezus uit Galilea!’ Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik
weet niet waar je het over hebt.’ Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander
meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ En opnieuw
ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ Even later kwamen de omstanders naar Petrus
toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ Daarop begon
hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. Toen
herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je Mij
driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. De volgende ochtend vroeg namen
alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze
Hem geboeid hadden, leidden ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de prefect.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit fragment begint en eindigt met het woord ‘buiten’. Inderdaad, Petrus stelt zichzelf buiten de
kring van Jezus. Hij wil zich niet binnen Jezus’ liefde plaatsen.
Een ander belangrijk woord is ‘Galileeër’. Matteus gebruikt dit woord alleen voor Jezus. Galilea is
de ‘streek van vele volkeren’. Het woord ‘Galileeër’ zegt dus dat Jezus een universele betekenis
heeft. Maar Petrus verloochent Jezus de eerste maal ‘voor allen.’ Zijn verloochening heeft dus
eveneens een universele betekenis: we kunnen allemaal doen wat Petrus deed.
Tweemaal wordt gezegd dat Petrus ‘met Jezus’ is. De focus ligt dus op zijn relatie met Jezus. De
derde maal wordt Petrus aangesproken in zijn relatie met de andere leerlingen van Jezus. Hij
verloochent dus niet alleen Jezus, maar ook de andere leerlingen, de Kerkgemeenschap.
Zegt Petrus eerst: ‘Ik weet niet wat je zegt,’ de tweede en derde maal zegt hij: ‘Ik ken die mens
niet.’ Judas sprak Jezus nog als ‘Rabbi’ aan in de Hof van Olijven. Maar Petrus maakt het nog erger
en herleidt Jezus tot zijn pure menselijkheid.
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Eerst zegt Petrus dat Hij niet weet over wie het dienstmeisje spreekt. De tweede keer is het al
krachtiger: hij loochent de uitspraak ‘met een eed.’ Tenslotte wordt het zeer hard: hij begon te
vloeken en te zweren. De zondigheid heeft een dynamiek van steeds zwaarder te worden.
Toch zien we ook heel positieve elementen in Petrus. Hij heeft toch maar de moed opgebracht om
aanwezig te zijn in het paleis van de hogepriester, waar het Sanhedrin volgens Matteus Jezus
verhoort en ter dood veroordeelt. Na de eerste aanspreking loopt hij niet direct weg. Ook niet na
de tweede maal. Hij herinnert zich uiteindelijk het Woord van Jezus. En daar ligt zijn redding. Hij
keert al terug naar Jezus toe, van wie hij zich zo diep verwijderd had. Hij staat alweer binnen de
kring, al moet hij nog een afstand overbruggen. Hij weent ook van schaamte en berouw. Het is een
biecht, met berouw en de openheid tot bekering. Het zijn tranen van terugkeer, die zullen
verkeren in tranen van vreugde.

Het Woord in mijn leven
Heb ik de moed mij als christen te uiten in een christen-onvriendelijke omgeving? Is mijn relatie
met Jezus Christus belangrijker voor mij dan wat anderen over mij denken? Kan ik na de zonde
doorheen het berouw terugkeren naar Jezus? Welke woorden van Jezus herinner ik me
gemakkelijk als ik me van Hem heb afgekeerd?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
terwijl U alleen staat
tegenover Uw rechters,
laat iedereen U in de steek,
ook Uw grootste steunpilaar,
Uw Petrus, Uw Steenrots,
op wie U Uw Kerk bouwt.
Al te vaak ben ik Petrus
die U verloochent.
Al te vaak zwijg ik over U
en wil niet bij U horen.
Al te vaak luister ik niet
naar Uw Woord van bevrijding.
Breng mij mijn geloof in U
in herinnering, door Uw Woord.
Houd mijn aandacht gericht
op Uw Woord van leven,
om U altijd weer te vinden
en me steeds sterker
met U te verbinden,
want U verbindt zich met mij. Amen.
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