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Een bevlogen en toegankelijk boek met BIJBELSTUDIES
boordevol LESSEN uit het leven van PETRUS. De delen
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Voorwoord
Petrus. Als zijn naam genoemd werd, kreeg ik vaak een beeld van
een impulsieve opschepper die er uiteindelijk een potje van maakte.
Petrus, niet zo geliefd door Jezus als Johannes. Niet zo geleerd als
Paulus, die veel diepzinnige brieven mocht schrijven.
Nu ik mij heb verdiept in zijn persoon en leven is mijn beeld grondig bijgesteld. Petrus heeft mij ontroerd. Ik schaam mij dat ik hem
zo vaak heb tekortgedaan. Ik wens dat ik zo trouw en moedig zou
zijn als hij. Over niemand – behalve Jezus – wordt in de evangeliën
zoveel geschreven als over Petrus. En wij krijgen, zoals steeds in de
Bijbel, een goudeerlijk portret te zien van deze potige visser. Zijn
hoogte- en dieptepunten passeren allemaal de revue. Petrus heeft
van God de twijfelachtige eer gekregen om model te staan voor
het grondige vernieuwingswerk dat God in een mens kan doen.
Daarbij worden zijn sterke en zijn zwakke kanten onverbloemd
weergegeven.
Petrus, een ongeletterde handwerker met een scherpzinnige geest,
wordt door schade en schande wijs. En juist omdat de Bijbel Petrus
zo eerlijk portretteert kunnen wij veel van hem leren. Petrus heeft
met Jezus ervaren wat ook wij met Jezus ervaren. Wij kunnen leren
van zijn fouten. Wij kunnen leren van zijn aandoenlijke openheid
en eerlijkheid.
En daarom dit boekje, een eerbetoon aan die grote apostel die trouw
bleef tot het eind: Petrus! Wat een vent! Wat een hartstochtelijk volgeling van Jezus. Wat een liefhebbend hart voor de dingen van God!
Ik hoop dat jij, net als ik, iets van die diepte, rijkdom en grootheid
van de geschiedenis van Petrus en Jezus proeft. Ik hoop dat je Petrus door dit boek meer gaat waarderen. Ik hoop dat je de twintig
levenslessen zult toepassen en de zegen daarvan zult ondervinden.
Bovenal hoop ik dat je net zoveel van Jezus zult gaan houden als
Petrus dat deed!
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onderweg met petrus
Het boekje is zo opgebouwd dat je elke dag een stukje uit de Bijbel
kunt lezen, met daarop volgend een uitleg en toepassing voor ons
leven vandaag. Het boek bevat twintig dagen die onderverdeeld zijn
in vier secties van vijf dagen. Op die manier kun je in vier weken dit
boekje lezen en doorwerken.
Ik wens je daarin Gods rijke zegen toe!
Henk Stoorvogel
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Deel 1
Hoe het allemaal begon

Onderweg met Petrus proef2.indd 9

05-09-16 16:47

aantekeningen
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Bijbelstudie 1: Bulderend gelach
lezen

Johannes 1:40-42

Frederick Buechner is een van mijn lievelingsschrijvers. Zijn eerlijke kijk op het leven en het evangelie, zijn beeldende taalgebruik
en zijn combineren van films, boeken en de Bijbel geven zijn werk
een enorme zeggingskracht. Op zijn 27e had hij twee romans geschreven, waarvan één al bijzonder succesvol was. Hij verhuisde
naar New York om zich volledig aan zijn schrijftaak te wijden. Er
kwam echter niets meer uit zijn handen. Buechner belandde in een
depressie.
Hij had niets met het geloof, maar omdat het gebouw hem aansprak en dicht bij zijn appartement lag, ging hij regelmatig naar de
Madison Avenue Presbyterian Church waar de beroemde George
Buttrick predikant was. In 1953 hoorde Buechner een preek die zijn
leven veranderde. Het was in de tijd dat koningin Elizabeth II tot
koningin was gekroond van Groot-Brittannië en Buttrick vergeleek
de kroning van koningin Elizabeth met de kroning van Jezus op
de troon van ons hart. Hij zei dat die kroning moest plaatsvinden
onder schuldbelijdenis en tranen. Tot zover ging alles nog goed.
Buechner:
En toen, met zijn hoofd op en neer dansend zodat zijn brillenglazen
flikkerden, zei hij met zijn rasperige stem, de stem van een oude zuster, dat de kroning van Jezus plaatsvond onder schuldbelijdenis en
tranen en vervolgens, zo waarlijk God mijn getuige was en is, onder
bulderend gelach. Dat zei hij. Jezus wordt gekroond onder schuldbelijdenis en tranen en bulderend gelach, en bij die woorden bulderend
gelach, om redenen die ik nooit helemaal goed heb begrepen, stortte
de Chinese muur in en rees Atlantis op uit de zee, en op de hoek van
Madison Avenue en 73rd Street sprongen de tranen mij in de ogen
alsof ik een klap in mijn gezicht had gekregen.
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onderweg met petrus
Niet veel later begon Buechner een studie theologie en werd hij
naast schrijver ook nog predikant.
Schuldbelijdenis en tranen. Dat is het riedeltje dat we al zo vaak
gehoord hebben. ‘Wil je bij God komen, dan moet je jezelf onderdompelen in schuldbelijdenis en tranen’, zeggen mensen dan. ‘Want
zalig zijn de armen van geest en zij die treuren’, wordt er dan aan
toegevoegd.
Schuldbelijdenis en tranen. Dat was de boodschap van Johannes
de Doper. ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig
bent voor het komende oordeel?’ riep hij de mensen toe. Hij riep de
mensen op om zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo
vergeving van zonden te krijgen.
Simon was, net als zijn broer Andreas en goede vriend Johannes,
een leerling van Johannes de Doper, voordat hij Jezus ontmoette.
Alles wat hij over God wist had hij geleerd van de Farizeeën en
Schriftgeleerden en nu, de laatste tijd, van Johannes de Doper.
Zowel bij de Farizeeën en Schriftgeleerden als bij Johannes de Doper waren schuldbelijdenis en tranen erg belangrijk. Heilig leven.
Regels gehoorzamen. Vrees voor God. Dat waren belangrijke elementen die Simons beeld van God hadden gevormd. God was voor
Simon de grote Andere, de strenge Heilige, de ongenaakbare Rechtvaardige.
En dan is daar opeens Jezus. Johannes had Hem aangewezen, in
ieder geval aan zijn broer Andreas. Andreas had de dag met Hem
doorgebracht en Hem ongetwijfeld gevraagd of hij zijn broer Simon
aan Hem voor mocht stellen. Natuurlijk mocht dat.
Andreas nam zijn broer mee naar Jezus en daar sprak Jezus de
woorden die Simons leven voor altijd zouden veranderen: ‘Jij bent
Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’
(dat is Petrus, ‘rots’).
Ik stel me zo voor dat die woorden evenveel impact op Simon hadden als de woorden ‘bulderend gelach’ op Buechner. Alle verdedi-
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bijbelstudie 1: bulderend gelach
ging kwam naar beneden, nieuwe bronnen werden aangeboord,
ongekende vergezichten openden zich. Petrus. Rots.
Wie ben jij ten diepste?
Simon Petrus is vaak afgeschilderd als een wispelturig persoon. Iemand met een te grote mond die te vaak te veel zegt en het vervolgens niet waar maakt. Ik zou Petrus niet wispelturig willen noemen.
Eerder spontaan en onbevangen. Het is waar dat hij van alle discipelen veruit het meest aan Jezus durft te vragen. Maar vaak stelt hij
hele intelligente en dappere vragen. Op sommige momenten had hij
beter zijn mond kunnen houden, maar dat geldt voor ons allemaal.
Hoe het ook zij, veel mensen hebben juist dat beeld over Simon in
hun hoofd: een wispelturig mannetje dat als het er echt op aan komt
door het ijs (of water) zakt. Geen rots, maar eerder drijfzand. Zelf
moet hij daar ook wel wat van hebben aangevoeld. Hij wist zelf ook
wel dat hij soms voor zijn beurt praatte en in zijn enthousiasme te
grote woorden kon gebruiken. Hij wist zelf wel dat hij zeker geen
rots was waarop je wat dan ook zou kunnen bouwen.
Waarschijnlijk was hij daarom ook aangetrokken tot Johannes de
Doper. Schuldbelijdenis en tranen doen het altijd goed bij mensen
die weten dat ze te enthousiast, te snel en te onbetrouwbaar zijn.
Dan worden die woorden van Jezus zo overweldigend diep en raak.
Simon, de onbetrouwbare enthousiasteling, jij bent een Rots! Dát
is wie jij werkelijk bent! Dat betekent een nieuwe identiteit. Nieuwe
hoop om te worden wie je eigenlijk diep vanbinnen zo graag wilt
zijn.
Ik ken het bij mezelf. Mensen zetten mij soms neer als ‘enthousiast
en creatief ’ (dat is op zich positief), maar contrasteren dat dan met
zaken als ‘wijsheid en diepgang’. Ten diepste wil ik graag beide zijn:
aan de ene kant spontaan en creatief, aan de andere kant ook wijs
en betrouwbaar.
Jezus ziet wie Simon is en wie hij eigenlijk ten diepste wil zijn: niet
alleen impulsief, maar ook betrouwbaar, niet vluchtig maar sterk,
niet alleen spontaan maar ook volhardend.
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onderweg met petrus
Het is de allereerste ontmoeting tussen Jezus en Simon. Jezus’ uitspraak verbijstert Simon: ‘Hij weet wie ik ben en wie ik ten diepste
wil zijn. Hij máákt mij tot wie ik ten diepste wil zijn: de Rots!’ Het
is de uitspraak van bulderend, goddelijk gelach: ‘Simon, kom maar
jongen, jij bent Petrus! Echt!’
VRAAG	Welke drie trefwoorden zouden andere mensen gebruiken
om jouw karakter te omschrijven?
Hoe zou jij ten diepste willen zijn?
 ere Jezus, U sprak heel persoonlijk tot Simon over zijn
GEBED H
ware identiteit. Wilt U mij laten weten hoe U ten diepste
denkt over mij?
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