
 
+ Veni Sancte Spiritus 1 mei 2022 

derde zondag in de paastijd  
 
 

Veelgeliefden, 
 

Voor de tweede maal reeds geeft Petrus dat vrijmoedige antwoord: "Men 
moet God meer gehoorzamen dan de mensen". En hij geeft het nog wel ten 
overstaan van de hogepriester en de hoge raad. Reeds bij de eerste keer 
verwonderde deze zich over de standvastigheid van Petrus en de andere Apostelen. 
En wij kunnen ons ook afvragen: "Vanwaar die standvastigheid?" We kennen 
Petrus van vóór Pasen. Bij het laatste avondmaal had hij nog met zijn hem 
kenmerkende impulsieve vurigheid gevraagd: "Waarom kan ik U nú niet volgen? 
En waarom pas later?" Jezus had hem gezegd: "Gij kunt mij nu niet volgen. Later 
wel”. En Petrus weer: “Mijn leven zal ik voor u geven." Arme Petrus. Wist hij wel 
wat Hij zei? Nog diezelfde avond bracht een vraag van een dienstmeisje van de 
hogepriester hem geheel van zijn stuk. De standvastigheid waarvan hij nu blijkt 
geeft en waarvan hij nu getuige is, daartoe is hij gekomen langs de weg van 
beschaming, berouw, bekering, en -zoals Jezus het hem ook had aangekondigd- 
langs de weg van bittere tranen. En ook nu, hier  aan het meer van Tiberias waar 
Petrus eens voor het eerst Jezus ontmoet had en gevolgd was, blijft Petrus zichzelf. 
Zodra de leerling van wie Jezus veel hield, Jezus herkend had, was er voor Petrus 
geen houden meer aan. Hij sprong in het diepe. Zo vlug mogelijk bij Jezus zijn. Is 
dat liefde? Zeker. Liefde is immers een sprong in het diepe. Maar toch. Hoe weet 
ik dat dit liefde is? En dat die liefde blijft? Want samen met geloof  en hoop blijft 
de liefde. Meer nog: “Caritas Numquam Excidit” : “De liefde vergaat nimmer”. En 
als zij vergaat, is het geen liefde. Wijs geworden, zal Petrus in zijn eerste brief 
schrijven dat beproevingen noodzakelijk zijn om de deugdelijkheid van het geloof 
te bewijzen. Hij zegt dat aan de pas gedoopten. Hoeveel te meer dan, zijn 
beproevingen nodig om de deugdelijkheid van de liefde te bewijzen? De liefde 
waardoor het geloof werkzaam is. "Liefde hebben wij van God geleerd", zegt de 
apostel Johannes in zijn eerste brief. En heel concreet, zou ik zeggen, heel concreet 
hebben wij dat geleerd, en leren wij dat opnieuw, in het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus. Hij had het zelf gezegd: "Mijn leven wordt mij niet afgenomen. 



Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit mijzelf om het later weer terug te nemen. 
Want dat is de opdracht van mijn Vader en ik geef mijn leven voor de schapen" dat 
wil zeggen: voor ons; ten bate van ons. Dat is Zijn liefde. Liefde wordt ons daar 
geopenbaard als de strijd van het leven tegen de dood. Als een strijd op leven en 
dood. En dat geldt voor de liefde tussen God en de mens, tussen man en vrouw in 
het huwelijk, tussen ieder mens en zijn naaste, verwant of vreemde, vriend of 
vijand.  

Ondervraagd door Jezus: "Bemin je mij meer dan de anderen?" is het 
antwoord van Petrus bescheiden en nederig. Er pinkt een traan van ontroering en 
berouw in zijn ogen als hij zegt: "Gij weet alles. Gij weet dat ik U bemin." Ja 
alleen God, alleen Jezus die groter is dan ons hart, kan de afgrond van ons hart 
peilen en Zijn liefde ontwaren die Hij zelf door de Geest daarin heeft uitgestort. 
Voorbij al ons falen. Voorbij al onze zonden ontwaart Hij de liefde. En wel uit 
connaturele kennis, zou ik zeggen. Want God is liefde en liefde is altijd uit God. 
Nú, nu is dat ogenblik gekomen voor Petrus waarop Jezus doelde toen Hij zei: 
"Later wel". Nu in die beproefde liefde, in die geest die geschonken wordt aan wie 
God gehoorzamen en waarin hij nu getuigenis aflegt,  kan Petrus Jezus volgen tot 
in de dood en door de dood heen waarin hij God zou verheerlijken.  
 
 

Veelgeliefden, 
Wanneer aan het begin van een nieuw pontificaat de woorden van die 

intieme dialoog tussen Jezus en Petrus weerklinken op het Sint Pieters plein, en, 
via de media, over heel de aarde, voelt iedere gelovige aan dat die dialoog als het 
ware opnieuw plaats vindt tussen de nieuw verkozen opvolger van Petrus en Jezus. 
Maar hoe bijzonder en uniek dat ook is. Tegelijk zijn die woorden, die dialoog 
tussen Petrus en Jezus, opgeschreven voor ieder van ons: gedoopt, gevormd, 
deelnemend aan de Eucharistie. Ook aan ieder van ons stelt Jezus die vraag: 
"Bemin je mij méér dan die anderen?" Meer? Kan zoiets wel: meer? Ieder van ons 
wordt uitgenodigd te antwoorden naar de maat van de hem of  haar geschonken 
genade. Die ieder van ons geschonken ‘maat’ stelt ons in staat tot het  ‘meer’ dat 
ons gevraagd wordt. En dat is:  Het antwoord te geven dat niemand anders geven 
kan dan ieder zelf. Ieder persoonlijk. Het antwoord namelijk van ieders eigen 
unieke persoonlijke en onvervangbare liefde. Want daardoor verheerlijken wij 
God. Amen.           


