
Preek over Luk.22:56a en 61a gehouden op 18 maart 2018 (5e lijdenszondag) 

       (lezing: Luk.22:54-71) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Af en toe komt er tijdens een kerkdienst wel eens iemand naar voren, om hier vooraan iets 

tegen u te zeggen. Vanmorgen was het br. Van den Broeke, maar vorige week stond er een 

jeugdouderling, en soms heeft br. Buwalda u iets te vertellen. Dat is altijd afgesproken werk. 

Want stel, dat ik onverwacht iemand van u op het podium zou halen, zomaar uit het midden 

van de kerk - ik denk dat lang niet iedereen daar blij mee zou zijn. Er zijn er namelijk heel wat, 

die zich dan erg ongemakkelijk zouden voelen. Ik ken zelfs mensen die om die reden niet in de 

kerkenraad willen. Ze willen alles wel doen, maar hier vooraan zitten … het lijkt ze niets. En 

als ik dan vraag waarom, dan hoor ik heel vaak: dan kijken ze allemaal naar me (dia 1). 

 U hebt het misschien niet in de gaten, gemeente, maar die blik van u, die heeft grote 

macht. Die blik kan angst aanjagen. Die blik kan ervoor zorgen, dat mensen die in het gewone 

leven welbespraakt zijn, en met wie je heel gezellig kunt praten, opeens beginnen te stotteren. 

Normaal hebben ze er geen last van, maar onder uw blik zijn ze zichzelf niet.  

 Wist u trouwens, dat u met uw blik de macht hebt om mij gelukkig of ongelukkig te 

maken? Want ik ben het geleidelijk aan wel gewend om voor een groep mensen te staan, maar 

met uw ogen kunt u mij wel beïnvloeden. Als ik aan het preken ben, dan zie ik het soms 

gebeuren dat ogen hier en daar wat afdwalen. En dat hoeft niets te betekenen, maar dan word 

ik toch wat onrustig: zou het een beetje saai zijn? Ik zie een enkele keer zelfs wel eens ogen 

dichtvallen - en dan probeer ik te denken: die is zeker laat op bed gekomen, maar het kan 

natuurlijk ook iets zeggen over hoe ik die persoon boei. Maar kijkt u de hele preek door naar 

mij met een geïnteresseerde blik, en komt er van tijd tot tijd een glimpje in uw ogen - dan ga ik 

als dominee heel gelukkig naar huis. Want misschien is het helemaal niet waar, maar door uw 

blik heb ik de indruk dat het woord is overgekomen. Dus wilt u mij gelukkig maken … 

 Blikken hebben grote macht. Dat is ook zo in het dagelijks leven. We lezen de ogen van 

elkaar, en we trekken daar onze conclusies uit. Wil de ander iets van me? Ziet iemand mij staan? 

Keert iemand zijn blik af, omdat hij mij niet mag, of is iemand misschien zelfs om een of andere 

reden boos op me? Het kan allemaal verborgen zitten in hoe we naar elkaar kijken. En op grond 

daarvan reageren we op elkaar, worden we vrienden of juist niet, ja, er zijn zelfs wel ruzies 

ontstaan - door een blik.  

 

2. De macht van een blik. Daar wil ik het vanmorgen over gaan hebben. Want er wordt in ons 

bijbelgedeelte op een heel speciale manier naar elkaar gekeken. Allereerst is er de blik van het 

dienstmeisje (dia 2). Veel weten we niet van haar. Ze had haar werk in het huis van de 

hogepriester, dus ze moet wel wat gekund hebben. En het was druk die avond. De horde die 

Jezus gevangen ging nemen, is teruggekomen en heeft de arrestant meegebracht. En omdat het 

's avonds flink afkoelde, zitten ze nu rondom een vuur, aangestoken op de binnenplaats.  

 Ze is scherp, dit meisje. Ze heeft karakter. Het is geen timide type. Ze durft ook best wat 

te zeggen. En terwijl ze zo bij de mannen rond het vuur staat, misschien wel om iets in te 

schenken, ziet ze een onbekend gezicht. Ze ziet Petrus, en kijkt hem strak aan.  

 Petrus zittend bij het vuur, onder de strakke blik van dat meisje. Wat leest hij in haar 

ogen? (dia 3) Hij voelt zich er zeer ongemakkelijk bij. Hij leest wat hij vreest. Hij leest: 

ontmaskering. Hij leest: gevaar! Want hij weet wel, dat hij zich gewaagd heeft in het hol van 

de leeuw. Hij is op vijandelijk terrein. En dan is het belangrijk om vooral niet op te vallen, om 

verscholen te blijven tussen de anderen, om net te doen alsof je er gewoon bij hoort.  

 Maar die blik, die bederft alles. En dan hoort hij het haar ook zeggen: 'Die man hoorde 

er ook bij!' Petrus leest in die blik vijandschap. Misschien zat dat er helemaal niet in. Misschien 



is het wel verwondering, om op die avond iemand uit de kring van Jezus te treffen. Misschien 

is het wel bewondering. Maar wat Petrus leest, onthult wat er in zijn hart leeft. Hij wil het niet 

graag toegeven, maar daar woont angst. De grote Petrus, van binnen is hij heel klein.  

 En zo brengt die blik van het meisje de Rotsman - want dat betekent zijn naam - aan het 

wankelen (dia 4). Wat Petrus heel stoer belijden kon in zijn eigen kring: wij blijven trouw aan 

Jezus, wij volgen Hem tot in de dood - hier, onder de blik van het meisje blijft er weinig van 

over. Petrus ontkent: Ik ken Hem niet. Een van hen zijn, een van de volgelingen van Jezus? Ik 

niet. Ik weet niet waar jullie het over hebben.  

 Want door de blik van het meisje en door wat ze zegt, worden de blikken van de anderen 

ook op Petrus gericht. Hij zit opeens in het centrum van de aandacht. En al die ogen, die vragen: 

wie ben jij? Ben jij wel een van ons?  

 En dan gaat Petrus zijn best doen om erbij te horen, om niet als een outsider door de 

mand te vallen. Volgens de andere evangeliën begint hij zelfs als een soldaat te vloeken, zijn 

taalgebruik wordt ruw. Hij mag klinken als een Galileeër, maar hij klinkt in elk geval niet als 

een volgeling van Jezus.  

 De macht van een blik. En gemeente, zo leven ook wij onder vreemde blikken (dia 5). 

Misschien hier vanmorgen niet. Hier zijn we onder ons, in onze eigen kring, waar iedereen zegt 

te geloven, waar het praten over Jezus en over God de gewoonste zaak van de wereld is. Maar 

steeds vaker zitten we in ons leven onder vreemde ogen, lang niet iedereen in onze omgeving 

gelooft meer. En die vreemde ogen kijken naar ons. Ben jij anders dan wij? Geloof jij? Ben jij 

van de kerk?  

 Vandaag, hier samen, of gisteren in die stampvolle kerk, dan is het heerlijk om gelovig 

te zingen. Maar soms begint het al moeilijk te worden in onze eigen familie. En natuurlijk, het 

heet ook geen zin om onnodig het conflict te zoeken. Maar durven wij onder vreemde ogen te 

zijn wie we zijn? Staan we dan als een rots voor onze overtuigingen, of wankelen we?  

 Gisteren stond er in het Friesch Dagblad een onthullend artikel. Het was van de hand 

van een PvdA-er, die op een verkiezingsavond was geweest, en er teleurgesteld vandaan 

gekomen was, omdat de christelijke partijen in zijn ogen de vrije zondag al min of meer aan het 

weggeven waren. Onder vreemde ogen wankelden ze. En gemeente, misschien herkent u het 

zelf ook wel - ik in elk geval wel: soms kun je uit angst om teveel uit de toon te vallen te 

meegaand worden. Dan zeg je niet alles wat je denkt, of je zegt zelfs iets anders dan wat je 

denkt.  

 En achteraf, dan voelt dat vaak toch niet goed. Dan voel je iets van wat Petrus voelde: 

had ik er niet meer voor uit moeten komen? Had ik gewoon niet moeten zeggen: Ja, ik ga naar 

de kerk. Ja, ik ben een christen. Ja, ik sta voor een christelijk leven. En vooral: Nee, ik ga niet 

in alles met jullie mee. Petrus heeft het niet gered. En als de haan kraait, voelt dat ellendig. 

Want hij weet het. En dan komt ook nog die tweede blik uit onze geschiedenis.  

 

3. Want wat daar op die binnenplaats gebeurde, dat gebeurde onder Jezus' ogen (dia 6). Zo 

wordt het ons door Lukas nadrukkelijk verteld: Jezus is erbij geweest. Want het echte proces, 

dat is nog niet begonnen. Ook Jezus is nog ergens in datzelfde huis, misschien zelfs wel in 

dezelfde hof. Hij is in elk geval zo dichtbij, dat Hij Petrus aan kon kijken.  

 En Jezus mag het van tevoren hebben aangekondigd, maar dat betekent niet dat het Hem 

geen pijn heeft gedaan. Hij heeft het gezien, hoe zijn Rotsman wankelde. Hoe die sterke belijder 

van vroeger nu een verloochenaar was, hoe hij die erge woorden zei: Ik ken Hem niet. 

Misschien dat Petrus was meegegaan, op een afstandje, in de hoop zijn Heer te kunnen steunen. 

Maar dit maakt Jezus' lijden alleen maar groter, Hij ziet hoe Hij verlaten wordt.  

 En dan volgt die blik, de blik van Jezus (dia 7) na het kraaien van de haan. Er staat niet 

bij hoe Jezus keek. Was het een blik vol verwijt: laat je Me zo vallen, Petrus? Was het een blik 

van: had Ik het je niet gezegd? Was het een blik vol pijn: Ik heb verdriet om wat jij doet? Maar 



het is wel duidelijk, wat Petrus erin leest. Want vol berouw gaat hij naar buiten, en hij huilt, hij 

huilt bitter. In de blik van Jezus ziet hij zijn eigen falen. Hij ziet opnieuw een ontmaskering, 

maar nu die van de kleinheid van zijn hart.  

 Maar zou hij ook hebben begrepen wat Jezus met die blik wilde zeggen (dia 8)? Want 

dát Jezus hem aankijkt, dat is op zich al heel bijzonder. Jezus had zijn gezicht ook kunnen 

afwenden. Dat doen mensen als ze boos op elkaar zijn. Dan kijken ze een andere kant op, als 

ze elkaar tegenkomen. En als in de Bijbel wordt gebeden - in de Psalmen kom je dat regelmatig 

tegen: wend uw aangezicht niet af van mij - dan bedoelen mensen: God, wees niet boos op mij, 

vergeef, heb geduld.  

 Dat Jezus Petrus aankijkt is het omgekeerde van wat Petrus deed. Petrus zei: ik ken Hem 

niet. Maar Jezus toont met zijn blik: Ik ken jou wel. En Ik wil je kennen. Ik laat je niet los. Ook 

nu: mijn oog is op jou.  

 Ja, wat het extra bijzonder maakt: Jezus doet dit, terwijl Hij eigenlijk andere dingen aan 

zijn hoofd zou moeten hebben. De sfeer is dreigend, dadelijk beginnen ze Hem te slaan. Maar 

met zijn blik laat Hij zien: Ik denk nu aan jou. En die trouwe liefde, die trekt als een wonder 

door heel het lijden van Jezus heen. Hij wordt geslagen, maar zijn blik zegt: Ik denk aan jou. 

Straks hameren ze spijkers door zijn handen, maar Jezus zegt: Vader, vergeef hen. En terwijl 

de pijn door zijn lijf scheurt, ziet Hij zijn moeder, en Hij zegt tegen Johannes: zorg voor haar.  

 Jezus lijdt, maar Hij ziet de mensen. Hij ziet Petrus in zijn kleinheid. Hij ziet ook ons, 

ook u, ook mij.  

 Want gemeente, wij leven ons leven niet alleen onder de ogen van vreemden. Wij leven 

ons leven ook altijd onder de ogen van de Heer (dia 9). Hij weet van onze kleinheid, van ons 

bangheid, van onze meegaandheid in het verkeerde. Hij weet het, als we leven als mensen die 

zeggen of tonen: Ik ken Hem niet. Bij Hem horen? Ik niet! En omdat Hij het weet, is Hij voor 

ons de lijdensweg gegaan. Hij had het allang in de gaten: de trouw van de mensen, hoe 

goedwillend ook, die schiet te kort. Daarom zet Hij er zijn trouw tegenover, zijn trouw tot de 

dood. En in dat lijden kijkt Hij ons aan, en die blik zegt: Ik ken je. Ik weet van je leven. En toch 

verbreek Ik de band niet. Dat is zijn oneindige genade.  

 En gemeente, bij die blik van Jezus mogen wij met onze zwakheid schuilen. We mogen 

daar de rust vinden: als ik bezwijk - Hij bezwijkt niet. En als Ik ontrouw ben, Hij blijft trouw, 

want zichzelf verloochenen kan Hij niet.  

 Of Petrus het toen begrepen heeft? Misschien niet. Maar later wel. In Jeruzalem preekt 

hij de genade: Jullie hebben de Heer gedood, maar er is vergeving, en rust voor jullie ziel. Dat 

zegt de blik van Jezus. En onder die genadige ogen mag u met uw leven gaan staan. Met aan de 

ene kant misschien het berouw, maar Jezus laat ons niet vallen. Want zijn woord van genade 

en vergeving verloochent Hij nooit. Hij is trouw, voor ieder die wel eens ontrouw is.  

 

      Amen.  


