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Preek van 6 april 2014 
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DOOR DE ENGTE 

 

Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen.’ 

(Matteüs 26,31) 

Mag ik dan bij jou? 

 

Als het einde komt,  

En als ik dan bang ben, 

Mag ik dan bij jou? 

Als het einde komt,  

En als ik dan alleen ben,  

Mag ik dan bij jou? 

 

De woorden komen uit een lied van Claudia de Breij. Het is vrij populair – ik 

denk omdat het appelleert aan onze angst om op momenten dat het er op 

aankomt alleen te staan. Het vraagt om veiligheid die alleen een ander je kan 

bieden. ‘Natuurlijk zou ik die geven,’ denk je onwillekeurig als luisteraar en dat 

geeft je een goed gevoel. 

Maar Jezus wist wel beter. Hij zei tegen zijn vrienden: ‘Jullie zullen mij deze 

nacht allemaal afvallen.’ Woorden die als mokerslagen moeten zijn 

aangekomen. Niet ‘op een keer’. Maar ‘deze nacht’. En niet ‘een enkeling’. 

Maar ‘jullie allemaal’. Geen wonder dat zijn discipelen protesteerden! Ze 

konden het zich eenvoudig niet voorstellen. Zij? Wat voor beeld had Jezus wel 

niet van hen?! Vooral Petrus voelde zich in zijn eer aangetast. 

De herder en zijn schapen 

Maar Jezus zag geen andere weg. Zo moest het gaan. Waarom ‘moest’? Omdat 

het voorspeld was? Omdat dit alles allang van te voren was bepaald? Zo lijkt 

het. Jezus citeert uit het Oude Testament. De herder zal gedood worden en de 

schapen verstrooid. Hij past die woorden toe op zichzelf en zijn volgelingen. 
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Dan lijkt het op een scenario dat allang van te voren vast lag en dat nu alleen 

nog maar uitgespeeld hoeft te worden.  

‘Lijkt’, want ik denk het anders is. Waarom kwam Jezus? Om te sterven? Jezus 

kwam om mensen met elkaar en met God te verbinden. Om mensen te leren 

bij elkaar en bij God te kunnen schuilen. Maar hij kwam de mensen op zo’n 

manier met elkaar en met God verbinden, dat hij wel weerstand op moest 

roepen. De ene na de andere deur ging dicht. ‘Mag ik dan bij jou?’ Het 

antwoord luidde op den duur ‘nee’. En het ‘nee’ werd een repeterende breuk 

waaraan hij wel ten onder moest gaan. Dat is de betekenis van het woordje 

‘moest’. Niet: zo was het voorspeld. Maar: het was onafwendbaar. 

Dat is Jezus gaandeweg gaan ontdekken. De weg die hij wilde gaan werd 

geblokkeerd. Wat te doen? Jezus is toen meer en meer zijn weg gaan aflezen 

uit het Oude Testament. Daar vond hij de woorden en de beelden die hem de 

weg wezen. Het waren de stapstenen die een voor een het pad vormden van 

zijn missie om vast te houden aan de liefde. Zo werd duidelijk: zijn weg zou 

leiden door de dood heen. Hij vond de juiste woorden en beelden daarvoor 

onder anderen bij de profeet Zacharia: de herder zou gedood worden, de 

schapen verstrooid. 

Nederlagen 

Het is opvallend dat Jezus zijn leerlingen die dag geen verwijten maakte. Want 

het is nogal wat. Zijn meest trouwe volgelingen zullen ook een voor een 

afhaken. Genoeg reden om de vriendschap op te zeggen, nietwaar? Of om hen 

op z’n minst te kapittelen, te waarschuwen of om te praten. Maar niets van dat 

al. In plaats daarvan spreekt hij al over zijn opstanding. Over hoe hij hen dan 

weer voor zal gaan. Op voorhand worden de komende nederlagen van zijn 

leerlingen al ingecalculeerd en…vergeven.  

Maar dat maakt het nog niet tot een fijne boodschap. Want de nederlagen 

zullen komen. Eerst zullen ook zijn leerlingen door de engte moeten. Ze zullen 

er alleen voorstaan. Ze zullen niet eens bij elkaar kunnen schuilen. De kudde zal 

uiteenvallen. Ze zullen vertwijfeld zijn. Al hun zekerheden zullen eraan gaan. 

Daar lijkt het nu nog niet op. Petrus is nog zeker van zijn zaak. ‘Ik u afvallen? 

Anderen misschien, maar ik nooit!’ Maar Jezus doorziet hem beter dan Petrus 

zichzelf. ‘Ook jij, Petrus,’ zegt hij, ‘Nog voor de haan deze nacht het 

ochtendgloren aankondigt, zul je mij driemaal verloochenen.’ - ‘Al moet ik 
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ervoor sterven, jij mag bij mij. Ik sta aan je zij,’ wierp Petrus tegen. En ook de 

anderen zeiden hetzelfde. 

Van zijn voetstuk 

Was dat mooipraterij? Welnee, we mogen ervan uitgaan dat de leerlingen  

meenden wat ze zeiden. Jezus afvallen? Ze konden het zich eenvoudig niet 

voorstellen. Ze hadden een optimistischer beeld van zichzelf. Maar de 

werkelijkheid zal hun ware zelf onthullen. 

Zo zal ook Petrus van zijn voetstuk vallen. Niet dat hij de lafaard is waar velen 

hem voor houden. Zal Petrus Jezus uit angst verloochenen? Welnee, Petrus zal 

zich tot in het hol van de leeuw wagen. Hij zal Jezus volgen tot in het huis van 

de hogepriester Kajafas, waar Jezus verhoord zal worden. Daar zal Petrus al 

snel ontdekt worden. ‘Hoorde jij ook niet bij hem?’ zal iemand vragen. Maar 

zelfs dan zal hij niet het hazenpad kiezen. Hij bleef op zijn post. Daar zijn stalen 

zenuwen voor nodig. Nee, Petrus zal het waar maken wat hij belooft: met 

gevaar voor eigen leven zal hij Jezus blijven volgen.  

Wat ging er dan fout? Petrus kon zich niet voorstellen dat Jezus zich weerloos 

zou overleveren. Jezus moest wel een keer terugvechten, dacht hij. En als dat 

moment kwam, stond hij aan zijn zijde. Als Jezus het teken zou geven, zou zijn 

meest trouwe volgeling hem steunen. Maar dat teken zal niet komen. Petrus 

zal zich gruwelijk vergissen. Dan zal blijken: hij had Jezus gemaakt tot een 

verlengstuk van zijn eigen idealen. Hij had Jezus zelf en de liefde waar Jezus 

voor stond, in de steek gelaten. Zo zal Petrus van zijn wereldbeschouwing en 

zelfbeeld beroofd worden en in diepe vertwijfeling verzinken. Zijn geloof zal 

eraan gaan. Vol verbijsterd ongeloof zal hij achterblijven tussen de scherven 

van zijn idealen.  

Verpletterd 

De werkelijkheid is soms verpletterend – ook voor je zelfbeeld en je geloof.  

Je huwelijk loopt op de klippen. Een drama. Want je bent anders begonnen. Vol 

idealen en dromen. ‘Ja, natuurlijk mag jij bij mij,’ was je houding toen. Maar je 

kon elkaar niet vasthouden. Je vecht elkaar de tent uit. En het eindigt misschien 

zelfs in moddergooien. Maar onder dat elkaar zwart maken schuilt vaak een 

ingestort zelfbeeld dat op de ander verhaald wordt.  
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Je wordt ziek. Je wereld stort in. En met die wereld misschien ook je zelfbeeld 

en je geloof. Je weet niet waar je het zoeken moet. ‘Nood leert bidden’ zeggen 

ze. Maar ja, dat heb je misschien al lang niet meer gedaan. Je ging nog wel eens 

naar de kerk. Maar verder deed je er niet zo veel meer aan. En nu denk je: God 

ziet me komen. Je schaamt je omdat je diep van binnen weet: ik heb het 

verwaarloosd. 

Er zijn kinderen die zich erover verbazen dat het geloof van hun bejaarde 

ouders in het zicht van de dood verschrompelde tot onzekerheid. ‘Ze wisten 

het altijd toch zo goed?’ En die ouders zijn er zelf ook verbaasd over. Geloven 

leek een soort verzekering voor alle noodgevallen, maar nu lijkt de polis niet 

alles te dekken.  

Wat als op geloven de doodstraf zou staan? We spraken er over op de 

belijdeniscatechisatie. De mensen die volgende week belijdenis doen waren 

heel eerlijk: ‘Dan weet ik ook niet of overeind blijf.’ 

Genade 

Wat is de waarheid over jou zelf? Dat blijkt pas als het er op aankomt. Maar 

dan blijkt het vaak tegen te vallen. Blijk jij tegen te vallen. In ieder mens schuilt 

een Petrus. 

Maar na zijn nederlaag zal het niet afgelopen zijn met Petrus. Het was de weg 

waarover een nieuwe Petrus mocht opstaan. Zijn geloof moest aan scherven 

om nieuw geloof te kunnen verwerven. Geloof moet soms door de vertwijfeling 

heen om authentieker te worden. Het oude geloof van Petrus bestond uit een 

overtuiging die hijzelf voorbeeldig vond. De rest kon er nog een puntje aan 

zuigen, vond hij diep van binnen. Maar met dat geloof stond hij Jezus in de 

weg. Want dat kan ook nog: met je geloof God in de weg zitten. Je komt er dan 

ook niet mee uit. Zeker niet als het erop aankomt. Het moet vroeg of laat wel 

aan scherven gaan.  

En Jezus laat het gebeuren. Het kan niet anders. Het moet. Het is de enige 

manier om te laten zien waar het wel op aankomt, namelijk: dat geloven leven 

van genade is. Soms moet je ver verdwalen om in het hart van God te kunnen 

kijken en te weten: je kunt nooit zover van God verdwalen dat Hij je niet meer 

terug wil. Soms moet je diep vallen om te leren zien: je kunt nooit zo diep 

vallen dat God je niet meer kan bereiken. ‘Jij mag bij mij,’ hoor je hem zeggen. 
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En die Stem is de enige grond van het geloof – niet jouw mooie voornemens of 

idealen.  

 

 

 


