
12e Zondag door het jaar 25 juni 2017 

Lezingen: Jeremia 20, 10-13 en Matteus 10, 26-33 

Toen ik deze week dit evangelie overwoog, moest ik denken aan Petrus. Petrus 
was een van de twaalf apostelen, die Jezus’ woorden voor het eerst hoorden. 
Later, vlak voor zijn lijden en sterven zal Jezus de oproep herhalen: wees niet 
bang om van Jezus te getuigen. Toen reageerde Petrus: zelfs als anderen u in de 
steek laten, ik zal u nooit verloochenen! En een paar uur later is het dezelfde 
Petrus, die zijn Heer drie keer verloochent: Ik ken die man niet! Dan kraait er een 
haan en komt Petrus tot inkeer, hij weende bittere tranen. 

Een paar dagen later komt de verrezen Heer op deze verloochening terug en 
vraagt Hij tot drie keer toe:Petrus, houd je van Mij? Als Jezus voor de derde keer 
vraagt: Petrus, houd je van Mij? breekt Petrus in snikken uit: Heer, U weet alles 
van mij, U weet dat ik U lief heb. De verrezen Heer vergeeft hem zijn laffe daad en 
roept Hem op, voor zijn schapen te zorgen. En Hij voegt er aan toe: volg Mij! 

En vanaf die tijd zien we bij Petrus geen spoor meer van angst. Onverschrokken 
en vrijmoedig getuigt Petrus van zijn liefde voor Jezus en Hij roept ook anderen 
op om Jezus te volgen. Want dat is zijn diepste overtuiging: je bent pas echt 
gelukkig als je kunt vertrouwen: Jezus houdt van mij, Hij zal me nooit in de steek 
laten. En Petrus bleef trouw aan dit getuigenis, ook toen hij net als Jezus de 
kruisdood moest ondergaan. 

En we weten, Petrus was niet de enige. Vanaf het begin zijn er talloos vele 
christenen geweest, die er niet voor terug schrokken van Jezus te getuigen, ook 
als dat hun leven kostte. Het zijn de vele martelaren die met hun bloed 
getuigden. En niet alleen in het verleden, ook vandaag worden er op meerdere 
plaatsen in de wereld christenen vervolgd om hun geloof en vallen er vele 
martelaren. Allemaal mensen die er niet voor terug schrokken om te getuigen 
van Jezus, ook als hun dat het leven kostte. 

Wij hoeven geen angst te hebben, dat ons leven bedreigd wordt, als we van Jezus 
getuigen. En toch zien we onder ons veel angst om van Jezus te getuigen. We zijn 
bang dat we stuiten op onbegrip, dat mensen meewarig de schouders over ons 
ophalen. Ben je in deze tijd van secularisatie en digitalisering niet volledig uit de 
tijd, als je van Jezus getuigt? Of moeten we vaststellen: mijn geloof in Jezus 
betekent niet zoveel voor mij, dat ik er van zou moeten getuigen? 

Net als bij Petrus nodigt Jezus ieder van ons uit: Ik houd van jou, wil je mijn liefde 
beantwoorden? Wil je ook van Mij houden? Zullen we een liefdevolle relatie 
aangaan en wil je ook trouw zijn in je liefde? Net als Petrus krijgen ook wij de tijd 
van leven om te groeien in deze liefdesrelatie. 

We kunnen groeien in deze liefdesrelatie met Jezus door Hem regelmatig te 
ontmoeten in het persoonlijk gebed. Door Hem te ontmoeten in een mens die 
onze hulp nodig heeft. Onze vriendschap met Jezus kan ook steeds hechter 
worden door onze deelname aan de Eucharistie. We mogen hier vieren, dat Jezus 
in zijn liefde voor ons tot het uiterste gaat. Hij geeft zichzelf, zijn Lichaam en zijn 
Bloed en nodigt uit: neemt, eet en drinkt, neem mijn liefde in je op. En blijft in 



mijn liefde door een altijddurende verbondenheid. Naarmate we groeien in liefde 
zullen we ook minder angst hebben, om vrijmoedig van Jezus te getuigen. 
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