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Als Jezus je aankijkt… 

 

1. In ongemakkelijke maar ook in liefdevolle situaties gebeurt er heel wat als mensen 

elkaar in de ogen kijken. Kun je nagaan wat er hier gebeurt tussen Jezus en Petrus.  

2. Petrus brandt van liefde en moed voor zijn Meester. Als discipel was hij bereid alles 

achter te laten om Jezus te volgen. Hij slaat Malchus een oor af en belooft Jezus nooit te 

zullen verlaten. Wat een rots! Begrijpelijk dat Jezus daar zijn gemeente op wil bouwen. 

Zelfs nadat de leerlingen gevlucht zijn komen Johannes en Petrus later toch weer terug. 

Om dichtbij Jezus te zijn. Om te zien wat er gebeurt met hun Meester.  

3. Daar wordt Petrus tot drie keer toe kritisch bevraagd of hij niet hoort bij die Jezus. De 

eerste keer hoort hij de haan niet eens kraaien. Na de laatste vraag wordt de grond te 

heet onder zijn voeten en verloochent hij Jezus, met vervloekingen en onder ede! 

4. Dan kraait de haan voor de tweede keer. Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Wat 

heeft Petrus gezien, denk je? Triomf (Ik had toch gelijk!), verwijt, bitterheid? Ik denk 

zorg en liefde, zelfs in Jezus’ grote nood. Petrus breekt! Je ziet ‘oprechte droefheid’ 

(HC33). Wat is er gebeurd? Het gaat vooraf vooral over zelfoverschatting. Petrus ziet de 

ernst van situatie niet in. In Johannes 21 ontdekken we een bekeerde Petrus en uit zijn 

brieven ontdekken we de vruchten daarvan op de langere termijn. Wat is hij bruikbaar 

geworden voor de Koning! Maar bekering is geen punt maar een proces!     

5. Ondertussen raakt onze Heiland alles kwijt: zijn leven (vs.64), zijn eer (vs.65) en zijn 

vertrouweling (vss.66-72). Toch blijft Hij in dat alles bewogen. Hij bidt (pleit) van 

tevoren voor Petrus (vss.31-32) en gaat ook de straf voor deze zonde van Petrus dragen.  

6. Als jij Jezus aankijkt, wat zie je dan in zijn ogen? Van alles. Een liefdevolle, krachtige 

blik, vol ontferming. Iemand die de zonde haat en daar een hoge prijs voor heeft betaald. 

Iemand die het voor je opneemt (pleit) in de hemel. Als Jezus je aankijkt, wat ziet Hij 

dan in jouw ogen? Ik hoop niet iemand die hoogmoedig en stoer de ernst van de situatie 

niet inziet. Die dat leven met God makkelijk vindt. Maar iemand die met vallen en 

opstaan wil liefhebben en volgen. Die vergeving zoekt en ook ontvangt als het niet lukt. 

Zo bouwt Christus zijn Kerk. In onze zwakheid openbaart zich zijn liefdevolle kracht! 

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Herken je het, dat ogen zoveel kunnen doen? ‘Elk oog zal Hem zien als Hij komt’; ‘ik 

sla mij ogen op en zie’; ‘wat zou mijn hart, wat zou mijn oog’; ‘zie op ons neer met 

vriendelijke ogen’. Weet je er nog meer? Bidt voor hen die niet meer (goed) kunnen zien!  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: a . s ik vr . . g . r iets st . . ts had ged . . n of ik w . s juist 

h . . l verdr . . t . g, d . n waren de ogen v . n mijn m . . der h . . l bel . ngr . . k. Hoe is 

dat v . . r jou? G . d k . . kt m . t vr . . nd . lijke ogen n . . r jou. G . . . . . . s! 

3. ‘De eden van de sterke, trouwe Petrus vergezellen Hem op zijn kruisgang. De tranen van Petrus 

zijn nog niet voor Hem. Zo gaat Hij sterven voor zondaren, sterven voor schapen, die als de 

bokken doen’ 

4. ‘De Heiland had hem gewaarschuwd op te passen, omdat hij zelf geen krachtbron was. Petrus 

vond deze waarschuwing zeer sympathiek, maar het maakte op hem niet de minste indruk, want 

ze was overbodig. Petrus de sterke door zijn liefde. Maar ook ONZE LIEFDE verzet geen bergen.  

Langs de weg van het geloof, door de liefde werkende, wil Christus zijn kracht in onze zwakheid 

volbrengen. Jezus keek hem aan. Nu beseft Petrus: ik deed niets VOOR Hem, maar ik deed Hem 

wel iets AAN: ik heb Hem verloochend’ 

5. Bijbelrooster: zondag Mar.10:23-31 (28); maandag Joh.21 (15-19); dinsdag Joh.18 

(10.15.16.26: andere details); woensdag Mar.14:26-52 (29-31.50); donderdag 1Pt.2:1-

12 (1.11); vrijdag 1Pt.3 (10); zaterdag 2Pt.3:17-18. Liefhebbers HC32,33,1+2 Petrus 
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Gk160; Mar.14:60-72/Luc.22:61a; Gk155:2,3; Opw46; Ps32:1; Ps90:8; Gk89:1,2  

 

Blok 1. Wij hadden pas een toerustingsavond hier in de kerk om een pastorale houding 

aan te leren. En een van die oefeningen was dat je elkaar een tijdje lang in de ogen 

moest kijken. Wel eens gedaan? En? 

Ik vermoed dat we het allemaal wel kennen: oogcontact. 

Dat kan zo intensief zijn dat sommige mensen het ook niet willen of het ook niet kunnen.  

Het lijkt soms zo onbegrensd. Alsof je verdwijnt in de ogen van de ander.  

 

Is er sprake van liefde dan kan het een hele tijd makkelijk vol worden gehouden. 

Is het ongemakkelijk, dan flits je makkelijk weg met je ogen.  

 

Net of er wat op het spel komt te staan als je elkaar aankijkt.  

Ik kan van mijn moeder nog ontzettend goed haar ogen herinneren. 

Waar ik voornamelijk goede herinneringen aan heb.  

En als er wel eens vervelende dingen waren, als ik wel eens stomme dingen had 

gedaan… Ook dat kan ik nog vrij makkelijk terug halen. (Her)ken je het? 

 

Hier in ons bijbelgedeelte kijke twee personen elkaar aan. 

Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. 

En we weten uit de evangeliën dat de Here Jezus echt ook heel bewogen kon kijken als 

Hij mensen aan keek. Hij zag hen. Hij wist wat er in hen omging. 

Intens, met ontferming bewogen. Soms ook geërgerd.  

Ook benieuwd wat er allemaal gebeurd is en waarom Jezus kijkt, en hoe Hij kijkt? 

 

Blok 2. Dan moeten we eerst even beter kijken naar Petrus. 

Petrus, wat is en blijft het toch een mooi, een bijzonder mens. 

Impulsief, initiatiefrijk, eentje waar je niet omheen kunt maar ook met een hart van 

goud. Geroepen door zijn Heer is hij er vol voor gegaan. 

Namens de hele groep beleed hij een keer zijn geloof in de Heer. 

‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’, Mat.16. 

Een andere keer toen veel mensen weggingen bij Jezus (Joh.6) vroeg Jezus aan de 

discipelen: willen jullie ook weggaan? 

En dan zegt Petrus: naar wie zouden we moeten gaan Heer? U spreekt woorden die 

eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.  

En in Mat.19 zegt Petrus: wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd!’ 

 

En toen het erom ging spannen, zo deze laatste uren, dan is Petrus ook nergens bang 

voor. Als de Here Jezus zegt dat de schapen uiteengedreven zullen worden doet Petrus 

een plechtige belofte: als zouden ze U ook allemaal verlaten: ik nooit!  

En om zijn Meester te beschermen als de soldatengroep eraan komt trekt hij zijn zwaard. 

Bereid om met zijn Meester te sterven als het erop aan komt.  

Malchus weet erover mee te praten als hij, al is het maar voor heel even, het met één 

oor moet doen…. 

 

Ja, een grote mond. Goed bedoeld want het was ook echt zijn overtuiging. 

En toch komt er het moment dat ze vlak na zijn optreden met het zwaard allemaal 

vluchten. Mat.26:56 Daarop lieten alle leerlingen Hem in de steek en vluchtten weg.  

 

Maar dan blijkt nog steeds de moed, de volhardendheid en de liefde van Petrus. 

Samen met Johannes, die op een of andere manier relaties heeft met deze mensen, gaat 

hij toch weer terug om in de buurt van de Here Jezus te blijven. Die verhoord werd door 



Kajafas de Hogepriester om maar een valse getuigenisverklaring te kunnen vinden om 

Hem te doden.  

En vooral Petrus was daar dicht in de buurt. Om het te volgen. 

Om bij Jezus te zijn. Om misschien nog iets te kunnen doen voor Hem.  

 

Blok 3. Ja, en daar gebeurt het dan…. 

Daar waar de leden van het Sanhedrin vergaderden, de kerkleiders. 

Zij in de zaal en Petrus in de binnenplaats.  

Vuurtje erbij, langzaam wordt het donker. 

Deze zaak is zo belangrijk dat er een verlengde kr-vergadering aan te pas komt. 

Deze zaak moet nu tot een goed einde gebracht worden!  

 

En dan opeens is er zo’n meisje die denkt Petrus te herkennen. 

Jij bent er toch ook eentje van die groep? 

Meid, hoe bedenk je het? Natuurlijk niet! 

Maar het kreeg hem wel een beetje te pakken. 

Hij trekt zich weer voor even wat verder terug. 

En er kraait een haan, voor de eerste keer, en hij hoort het niet eens, lijkt het…. 

En even later opnieuw: jij hoort toch ook bij Hem? 

Natuurlijk niet. Hoe kom je erbij. Wie wil daar nu bij horen? 

 

En dan lijkt het alsof hij zijn angst wat wil overschreeuwen en gaat bij het vuur staan en 

praat mee met de anderen. Alsof hij een van hen is. 

Want dan horen ze hem ook nog eens praten met zijn plattelandsdialect uit het noorden: 

Galilea. Tis er eentje die plat proat… 

Maar dan gebeurt het nog een keer dat het aan hem wordt gevraagd of hij niet bij die 

Jezus hoort. We horen het aan je dialect…Nu is het de hele groep…. 

 

Tot 3 x toe wordt hem het vuur aan de schenen gelegd. 

En dat doet heel wat met hem. 

Je kunt het je voorstellen.  

Als je in een groep bent en de hele groep (op school, collega’s) zie je kijken en tegen je 

zijn. Wie blijft daar stevig en zelfverzekerd bij? 

En Petrus zet hele grove middelen in. Vervloekingen en onder ede.  

In Gods Naam…. het is niet waar.  

En dat betekent wat als een Jood de Here God erbij haalt als getuige. 

Ik zweer het jullie. Alles wat hij, vanuit zijn angst, in de strijd kan gooien, gooit hij. 

Ja, en dan gebeurt het. Dat overbekende tafereel.  

De kraaiende haan… 

 

Blok 4. En pas dan valt het kwartje bij Petrus. 

Pas dan dringen de woorden van nog maar net geleden tot hem door. 

Voordat de haan 2 keer kraait heb je Mij 3 maal verloochend, had Jezus gezegd.  

Ja, en Jezus heeft het ook door.  

Dat krijg je als je de Zoon van God bent.  

Als je kunt voorspellen wat er gebeuren gaat dan weet je het natuurlijk ook precies als 

het ook gebeurt.  

En binnen de mogelijkheden die Jezus heeft op dat moment draait Hij zich om en kijkt 

Petrus aan. Dat zal wat geweest zijn. 

En we merken ook aan de reactie van Petrus dat het hem heel wat gedaan heeft! 

 



Probeer het je eens voor te stellen. Wat gebeurt daar? 

Wel eens bij stilgestaan hoe Jezus gekeken heeft? 

Hoe zou jij gekeken hebben, met wat voor ogen? 

Ogen van ‘ik heb het je toch gezegd. Zie je wel, ik heb toch gelijk!’… 

Ogen van ‘tsjonge, aan jou heb ik ook niets’… 

Ogen van ‘dat je me ook dit nog aandoet’… 

Verwijt, teleurstelling, boosheid, triomfantelijk.. Je kunt je er wat bij voorstellen. 

Ik denk dat de blik van de Here Jezus heel anders is geweest maar daar kom ik straks 

nog even op terug.  

Eerst maar weer naar Petrus terug. 

Hij breekt! Ik weet niet of wij zijn radeloosheid, zijn teleurstelling in zichzelf, kunnen 

voorstellen. Je weet vast zelf wel of je wel eens in een situatie hebt verkeerd waarbij je 

verschrikkelijk door de mand viel. Dat je wel door de grond wilde zakken… 

Maar is het wel te vergelijken met wat hier gebeurt? Ik denk het niet.  

Wat is dit groot. En Petrus breekt! Hij is ten einde raad. Leugenaar. Verrader, slapjanus. 

Wat zal er door zijn hoofd zijn gespookt?  

Al zijn mooie principes, al zijn grote woorden, wat heb je eraan als het erop aankomt.  

Het is de ‘oprechte droefheid’ waarover de Catechismus het heeft als het in zondag 33 

over de bekering gaat. Gelukkig maar dat Petrus heftig begint te huilen. 

 

Dat is beter dan vergoeilijken of er overheen praten: iedereen heeft toch wel eens wat, 

bijv. Maar hij is helemaal stuk. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Arme Petrus!  

 

Hoe heeft dat nu kunnen gebeuren? 

Een van de belangrijkste redenen is de zelfoverschatting van Petrus. 

Dat zal mij niet overkomen! Als al die anderen, maar ik niet. 

Als Jezus zegt dat ook hij straks zal wegvluchten ontkent hij het. 

Praat er overheen. Gelooft dat dit niet over hem gaat. 

Een belangrijk punt als het gaat om de kwetsbaarheid van ons christenen.  

We geloven. We hebben onze zaakjes voor elkaar en denken dat het ons niet zal 

overkomen. Die grote fout, die heftige leugen. Dat bedrog t.o. hem/haar die je zo na 

staat… Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle!  

En daarmee wordt Petrus ook weer helemaal een mens. 

Mensen, Petrus, jij, ik: wat kunnen we tegenvallen! 

Wat is onze bekering iets dat altijd door blijft gaan. 

Je kunt niet terugvallen op dat moment dat je voor de Here God koos met de gedachte 

dat dit automatisch wel zo zal blijven…. 

 

En naast de zelfoverschatting zou ik de kracht van de satan willen noemen.  

Die erop uit is om kapot te maken. Om de leerlingen uit elkaar te slaan.  

Om ervoor te zorgen dat je jezelf veroordeelt. Dat er geen toekomst, verlossing en 

uitzicht voor je is.  

 

En wat is het indrukwekkend wat er dan na Pasen gebeurt. 

Als Jezus Petrus weer opzoekt en, zonder het zo te benoemen, deze geschiedenis weer 

voor gedachten haalt.  

Waar Jezus tot 3 keer toe vraagt of Petrus van Hem houdt.  

En hier geen ‘ik ken U niet’, en geen vervloekingen en onder ede maar een hartelijk ‘ik 

houd van U’.  

Als de Here Jezus voor de derde keer die vraag stelt wordt Petrus verdrietig. 

Maar wat is het een totaal ander verdriet dan na het kraaien van de haan. 

En hij vloekt dan niet, en bezweert dan niet maar beroept zich op God Zelf. 

U kent me, U weet het toch dat ik van U houd!  



En zo wordt Petrus weer ingeschakeld als de rotsman waarop de gemeente gebouwd kan 

worden.  

 

De gemeente wordt niet gebouwd op stoere, zelfverzekerde mensen maar op mensen die 

van de Here houden en geloven in zijn beloften!  

En die zich willen bekeren van alles wat niet klopt, van de zonden.  

En al die mensen die samen de gemeente vormen hebben er hun leven lang werk aan 

om telkens opnieuw weer die les te leren.  

Afwenden van het verkeerde en toewenden naar het goede, naar de Goede! 

Bekering, zo je wilt… 

 

Avondmaal a.s. vrijdag. Neem het mee. Denk erover. Bid.  

 

En als je dat jaar in, jaar uit probeert, met vallen en opstaan, dan kan er iets moois 

rijpen in je leven. 

Ik vind het bijzonder om de 2 kleine, prachtige briefjes van Petrus te lezen. 

Wel zo’n 30 jaar later, nadat de haan kraaide, geschreven.  

Waarin hij namens de Geest prachtige dingen mag schrijven over de Hoeksteen die is 

afgekeurd om leven te geven aan de gemeente. 

En dat die gemeente zich als levende stenen mogen laten gebruiken voor de bouw van 

een geestelijk huis. Een heilig priesterschap.  

Maar ook tussendoor van die duidelijke oproepen om te leven als bekeerd kind van God. 

Bijv. ‘Wees bereid de minste te zijn. Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet 

geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan. 

Ontdoe je van bedrog, en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. God keert zich 

tegen hoogmoedigen’.  

 

Misschien heeft Petrus er wel wat om gelachen toen hij het opschreef…  

Wat een diepte krijgen zulke woorden als je in je eigen leven zo duidelijk hebt ervaren 

hoe nodig het is om dat tegen elkaar te blijven zeggen!  

Hij heeft zijn lesje geleerd. 

En hij heeft aan het eind van zijn leven wel volgehouden. 

Onder de christenvervolging van Nero is hij ergens in de buurt van het jaar 64 of wat 

daarna gestorven.  En op eigen verzoek werd hij gekruisigd met zijn hoofd naar beneden. 

Om toch maar zijn Heer te mogen volgen. Wat een verschil. 

Wat een wonder van God. Wat een genade! 

Heer waar moet ik anders heen? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. 

U hebt woorden van eeuwig leven! 

 

Blok 5. Terug naar de Hoofdpersoon uit deze geschiedenis. 

De Here Jezus. Hoe erg moet het allemaal voor Hem zijn geweest. 

Alles raakte Hij kwijt. 

Langzaam maar zeker zijn leven en wat was de weg er naar toe ook mensonterend. 

Vernederend, pijnlijk.  

Spugen, vernederen, in zijn gezicht slaan, geselen. 

Bespot met die doornenkroon op zijn hoofd. Hoe heftig.  

En dan kun je ook niet meer terugvallen op je vrienden, op de leerlingen. 

Helemaal alleen. Hoe heftig. En nu ook al maar straks aan het kruis nog meer dat zijn 

Vader Hem ook in de steek laat.  

Maar Jezus blijft tot het einde doen waar Hij voor gekomen is. 

Om zondaren te redden. Om het Koninkrijk te komen vestigen. 

Om lief te hebben tot het uiterste. 

En dat deed Hij helemaal alleen. Zo moest het gaan… 



Hoe keek Hij? Eigenlijk weten we het natuurlijk gewoon niet.  

In Getsemane was er vast paniek te lezen in zijn ogen: Hij was ten einde raad.  

Maar ik denk hier zeker ook dat die ogen van Jezus, toen Hij zich omdraaide, warm en 

betrokken zijn geweest. Ik weet Petrus, hoe Gods kinderen kunnen zijn.  

Ik kwam toch niet voor niets? 

Diep bewogen, tot het einde.  

Die van tevoren had gebeden voor Petrus en de anderen: Ik heb voor jullie gebeden 

want satan wilde jullie ziften als de tarwe. Wilde jullie verloren doen gaan…. 

Jezus, Hij die het voor ons opneemt. 

Hij die het nog steeds voor ons opneemt. 

Vader, U weet ook hoe ze zijn: vergeef het hun! 

Ik heb de straf gedragen tot het einde. Ik heb betaald. Het is volbracht! 

Wat een Heiland. Wat een Koning!  

 

Blok 6. Als Jezus je aankijkt…. Petrus heeft ervan geweten. 

Wil je het je vandaag eens proberen voor te stellen? 

Dat je de Here Jezus aankijkt, en dat Hij jou, u aankijkt? 

En, wat zie je dan in zijn ogen?  

Ik gun het je dat je die liefdevolle, krachtige blik ziet. 

Een Heiland die zich over je ontfermt.  

Iemand die weet van ons falen. Iemand die heel goed wat zonde in deze wereld kan 

doen, en in jouw leven. Iemand die daarvoor ook een hele hoge prijs heeft betaald!  

En wat ziet Hij in jouw ogen als Hij je aankijkt? 

 

Ik hoop niet zo’n zelfverzekerd, hoogmoedig mens die het allemaal zo mooi voor elkaar 

heeft. Die er overheen schreeuwt als er gewezen wordt op onze kwetsbaarheid.  

Maar iemand die zich toewijdt aan de Here God. Die zich dagelijks bekeert. 

Die vol ontferming uit zijn of haar ogen kijkt, en liefheeft.  

Omdat je Hem wilt volgen en Hem wilt dienen. 

Wat zie je als je in de ogen van Jezus kijkt?  

En wat ziet Hij? Wat zie je bij elkaar?  

Ik hoop dat het iets moois mag zijn, iets van liefde. 

Iets van dat je bij elkaar hoort, uit genade, amen  

 


