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3. Aan Simon Petrus

Verschijningen van Christus

Onder de vrouwen die voor de Here Jezus en de twaalf discipelen hebben ge-
zorgd, en die zijn lichaam de laatste zorg wilden geven die – vanwege het late
tijdstip, net voor het aanbreken van de sabbat – bij zijn begrafenis niet mo-
gelijk was, had Maria van Magdala een leidende positie. Haar was de eer ge-
geven Christus als eerste na zijn opstanding te zien. En haar, misschien in
aanwezigheid van andere vrouwen die dichterbij waren gekomen, was de
boodschap toevertrouwd dat de discipelen Jezus in Galilea zouden ontmoeten.

Daartegenover had Petrus al lang de leidende positie onder de apostelen in-
genomen. In alle drie lijsten van hun namen staat hij voorop: “En dit zijn de
namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus” (Mat
10:2). Hij was gewoonlijk de woordvoerder van de anderen. Hij was het die
namens hen vroeg: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat
zal dan ons deel zijn?” (Mat 19:27). Hij was het die, toen hij Jezus zag lopen
over het water van het Meer van Galilea, hetzelfde wilde doen en vroeg:
“Beveel mij dan tot U te komen over het water”. En zijn gebrek aan geloof
werd zichtbaar voor de ogen van anderen in de boot. Desondanks voelde Pe-
trus zich er zeker van dat hij, wat het ook mocht kosten, de Here trouw zou
blijven: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker niet!” (Mar 14:29).
Juist daarom was zijn val groter dan die van zijn medediscipelen, en zijn bitter-
heid en teleurstelling intenser.

Wat is die sabbat na de kruisiging een zware dag! Keer op keer ziet Petrus
weer de ogen van de Here op hem gericht, en hoort hij – die zo zeker van zich-
zelf was dat hij zijn Heer trouw zou blijven – zich vloeken en zweren: “Ik ken
de mens niet, over wie u spreekt.” De plotselinge komst van Maria, met het
bericht dat Jezus’ graf open ligt en dat het lichaam is weggehaald, is – gezien
zijn sombere stemming – enigszins een opluchting: het geeft hem tenminste
wat te doen. Maar in tegenstelling tot Johannes blijkt hij bij het zien van het
graf niet het wonder te begrijpen dat er is gebeurd.

Is hij later daar teruggekeerd? Voelde hij het als zijn verantwoordelijkheid naar
Bethanië te gaan, waar hij in het huis van Lazarus misschien andere discipe-
len zou ontmoeten? En was het op weg daarheen dat die ontmoeting plaats
heeft gevonden, die Paulus in zijn opsomming van de getuigen van Christus’
opstanding voorop plaatst: “Hij is begraven en op de derde dag opgewekt,
naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Cefas, daarna aan de twaalven” (1
Kor 15:4,5)?
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Bij hun vertrek uit Jeruzalem naar Emmaüs
wisten Kleopas en zijn medereiziger hier niets
van. Pas bij hun terugkomst in de stad horen
zij van de elf het nieuws dat zij zelf meenden
te kunnen vertellen. Want die zijn hen voor
met de uitroep: “De Here is waarlijk opgewekt”
en met als bewijs hiervan de toevoeging: “en
is aan Simon verschenen” (Luc 24:34).

Wat Jezus bij deze gelegenheid tegen Petrus heeft gezegd is niet opgetekend.
Bij een latere ontmoeting met de apostelen aan de oever van het meer van
Galilea, heeft Jezus in hun tegenwoordigheid Petrus in zijn leidende positie als
apostel hersteld. Wij mogen ervan uit gaan dat Jezus bij deze ‘privé ontmoe-
ting’ Petrus’ woorden van berouw en verlangen naar vergeving heeft beant-
woord met de verzekering dat Hij het hem had vergeven. Wat Christus ook te-
gen Petrus gezegd heeft, voor de rest van zijn leven had hij goede redenen om
nooit (meer) hoogmoedig en overmoedig te zijn. Sommige van de voornaam-
ste dienaars van de Here – bijvoorbeeld David en Paulus – hebben zwaar ge-
faald en hebben veel vergeving ontvangen. En het besef daarvan en hun
dankbaarheid hiervoor, met het verlangen het voortaan beter te doen, is een
blijvende drijfveer in hun leven geworden. Jezus’ verschijning aan Petrus heeft
ook bijgedragen aan de overtuiging waarmee hij op de Pinksterdag heeft kun-
nen verkondigen: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen
zijn” (Hand 2:32). A.H.

“De Here is waarlijk opgewekt
en is aan Simon verschenen”.

In het vorige artikel zagen we dat Jezus door de twee Emmaüsgangers
“herkend was bij het breken van het brood”. Hierin lag een belofte voor de
toekomst. Bij de Pascha viering in de bovenzaal had Jezus een nieuwe her-
inneringsmaaltijd voor zijn gemeente ingesteld. Bij de wekelijkse broodbre-
king zouden zij een grotere verlossing gedenken dan Israëls bevrijding uit
zijn dwangarbeid in Egypte. Het brood en de wijn zouden de zichtbare te-
kens zijn van het nieuwe verbond in Christus’ offerdood. Door de eeuwen
heen zouden gelovigen bij deze gelegenheid bij uitnemendheid de genadi-
ge belofte ervaren: “Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem hou-
den en hij met Mij” (Op 3:20) en: “waar twee of drie vergaderd zijn in mijn
naam, daar ben Ik in hun midden” (Mat 18:20). Door de eeuwen heen zou
Hij Zich telkens weer bekend maken bij het breken van het brood.


