
                                                                                                                    

                                                   

Met Pinksteren viert de kerk de start van de verkondiging over Jezus.  
Een start die meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond. Wat moet die start 
feestelijk en beweeglijk zijn geweest, wat een vuur, wat een passie!  
In de Bijbel lezen we dat op die ‘Startdag’ Petrus opstaat, onverschrokken en 
stoer. Aan iedereen laat hij weten: “God heeft de Messias beloofd. In Jezus 
heb ik samen met mijn vrienden de Messias herkend. Wij kennen Jezus als 
onze Heer. Iedereen mag dat weten. Jullie allemaal mogen Hem zo leren 
kennen. God geeft Zijn Heilige Geest om ons allemaal daarmee te helpen.” 

   Dat Petrus dat zegt is best wel bijzonder. Ruim 50 dagen daarvoor heeft hij met de schrik in het lijf en    
   angstig gezegd: “Ik ken die Jezus niet, echt niet, nee, nooit gezien!” Hoe vreemd is dat! Jarenlang  
   heeft hij met Jezus opgetrokken. Petrus weet juist heel goed wie Jezus is. Maar op het moment dat  
   Jezus gevangen wordt genomen en al zijn vrienden op de vlucht slaan wordt het ook Petrus te veel.  
   De schrik en de angst slaat door hem heen. Hij had dan wel gezegd: “ook al verlaat iedereen U, ik zal  
   U nooit verlaten”, nu, bij nader inzien, is dat weer eens een stukje grootspraak van hem geweest.  
   En het allerergste is nog, meteen nadat hij het heeft gezegd kijkt Jezus hem diep in de ogen.  
   Kijkt Jezus hem aan vol verwijt, of juist met teleurstelling, of met een blik van: ‘zie je wel …’, of is er  
   een blik van begrip: ‘wat er ook allemaal is gebeurd, toch houd Ik van jou?’ 

   We weten niet goed hoe Jezus Petrus aankijkt, alleen maar dat het Petrus uiterst diep van binnen  
   heeft geraakt. Een tijdje later, na alle verschrikkingen van de Goede Vrijdag en het ongelooflijk 
   blijde nieuws van Pasen, is er een gesprek tussen Jezus en Petrus. Opnieuw ontmoeten hun ogen  
   elkaar. Die blik van Jezus zegt alles: Jezus houdt van Petrus, ondanks alles wat er is gebeurd.  
   Maar liefde moet wel van twee kanten komen. Jezus vraagt het maar aan Petrus: “Petrus, houd jij  
   ook van Mij?” Dan komt alles los: “Heer U weet het, ik houd van U, ik houd van U, ik houd van U!” 

   Jezus zal daar heel blij mee zijn geweest. Zijn liefde voor Petrus wordt beantwoord. Dan zegt Jezus:  
   “als je zoveel van Mij houdt, wil je diezelfde liefde dan ook geven aan de mensen die bij Mij horen?  
   Wil je voor ze zorgen, zo goed als een herder voor zijn schapen zorgt? Wil je ze vertellen dat Ik voor  
   hen de Goede Herder ben in dit leven en na dit leven? Geloof me, Ik zal je mijn Geest geven, die zal  
   je helpen om je alles te herinneren over Mij, die zal je taal in je mond en taal in je handen geven om  
   aan iedereen over Mij te vertellen, die zal je kracht geven om dat allemaal te durven en ook te doen.” 

   Als er iemand uit de Bijbel laat zien wat Goede Vrijdag en Pasen en    
   Pinksteren met een mens kunnen doen, dan is het Petrus wel.  
   Zijn geloof ging door een diep dal, maar in dat dal kwam Jezus naast  
   hem lopen om te zeggen dat Hij van Petrus hield … en om aan  
   Petrus te vragen of Petrus ook van Hem hield. In dat dal kwam de  
   Heilige Geest in Petrus. Die leerde Petrus om op te staan, opnieuw  
   te beginnen, liefde te ontvangen en liefde te geven en een vurig  
   getuige te zijn van Jezus als de Messias voor ieder mens.  
    
   Samen met Petrus werden er veel meer mensen een getuige van Jezus. Willen ook wij een getuige  
   zijn van Jezus? En misschien zelfs wel een vurig getuige? Aan de Heilige Geest zal het niet liggen! 
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