Toen ze gegeten hadden,
sprak Jezus Simon Petrus aan:
‘Simon, zoon van Johannes,
heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’
Petrus antwoordde:
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Nog eens vroeg Hij:
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
Hij antwoordde:
‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’
Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’
en voor de derde maal vroeg Hij hem:
‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van Me?’
Petrus werd verdrietig
omdat Hij voor de derde keer vroeg
of hij van Hem hield.
Hij zei: ‘Heer, U weet alles,
U weet toch dat ik van U houd.’
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was
deed je zelf je gordel om
en ging je waarheen je wilde,
maar wanneer je oud wordt
zal een ander je handen grijpen,
je je gordel omdoen en je brengen
waar je niet naartoe wilt.’
Met deze woorden duidde Hij aan
hoe Petrus zou sterven tot eer van God.
Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
Johannes 21, 15-19

Het was koud, die nacht, aan het paleis
van de hogepriester. Ze hadden een vuur
aangelegd en stonden zich te warmen. Tot
driemaal toe werd Petrus aangesproken:
‘Ben jij soms ook een leerling van Hem?’
‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Tot
driemaal toe ontkende Petrus. Meteen
kraaide er een haan. (Johannes 18, 15-27)
Petrus was niet van slechte wil. Maar hij was
bang dat ze hem samen met Jezus
gevangen zouden nemen en veroordelen.
Heel menselijk. Wie zou niet bang zijn?
Op het strand is er ook een vuur
aangelegd, met vis erop en brood
(Johannes 21, 9). Na het ontbijt spreekt
Jezus Petrus aan: ‘Heb je Mij lief?’ Het
antwoord is duidelijk: ‘Ja, Heer, U weet dat
ik van U houd.’ Maar Jezus vraagt het een
tweede en een derde keer. Petrus wordt er
zelfs verdrietig van. ‘Heer, U weet alles, U
weet toch dat ik van U houd.’
In zijn antwoorden aan Petrus geeft Jezus
hem een opdracht: ‘Weid mijn lammeren.
Hoed mijn schapen. Weid mijn schapen.’
Petrus wordt opgeroepen om herder te zijn,
niet zomaar, maar vanuit zijn liefde voor de
verrezen Heer. Dat is geloven: liefdevolle
verbondenheid.
Petrus is al ongeveer 30 jaar dood als het
Johannesevangelie geschreven wordt. Hij
wordt dan al geëerd als een van de eerste
leiders in de gemeenschap van Jezus’
leerlingen. Hij wordt getekend als een mens
van vlees en bloed, die zelfs bang is om te
bekennen dat hij een leerling van Jezus is.
Zeer menselijk dus. Maar dat blijkt geen
probleem te zijn. Jezus aanvaardt hem
zoals hij is en nodigt hem uit in zijn liefde.
‘Weid mijn lammeren. Hoed mijn schapen.
Weid mijn schapen.’ Wat dat betekent

heeft Johannes eerder in zijn evangelie al
verwoord, waar hij Jezus een ‘goede
herder’ noemt: ‘Ik ben gekomen om hun
het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben
de goede herder. Een goede herder is
bereid zijn leven te geven voor de
schapen.’ (Joh. 10, 10-11)
Die herderlijke zorg is liefde. In het
Johannesevangelie is dat een dubbele
verbondenheid: ‘Ik heb jullie liefgehad,
zoals de Vader Mij heeft liefgehad.’ en
‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals Ik jullie heb liefgehad.’ (Joh. 15, 9 en
12) Jezus’ liefde groeit vanuit de liefde van
de Vader voor Hem. Zijn aanbeveling aan
ons is dat wij elkaar liefhebben, ook vanuit
de liefde van de Vader voor ieder van ons.
Op dezelfde manier steunt de herderlijke
zorg, waartoe Hij Petrus oproept, op het
herderschap van Jezus en van God zelf. ‘Ik
ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen Mij, zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken.’ (Joh.
10, 14-15) ‘Kennen’ in de volle betekenis
van ‘verbondenheid, liefde’.
‘Heb je Mij lief?’ vraagt Jezus. Wees dan
herder voor je medemensen. ‘Heb elkaar
lief, zoals Ik jullie heb liefgehad. Dus ook:
zoals de Vader Mij heeft liefgehad.’ ‘Volg
Mij op die weg.’
‘Heb je Mij lief?’ vraagt Jezus, ook aan de
Kerk die in deze dagen soms te
krampachtig bezig is met haar eigen
toekomst. ‘Weid mijn lammeren en hoed
mijn schapen, dan is de toekomst
verzekerd, ook al zal een ander je handen
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen
waar je nu nog niet naartoe wilt.’ Paus
Franciscus is er alvast mee bezig.

In het licht
van Gods woord

God,
de liefde van Jezus
voor zijn medemensen
groeide vanuit uw liefde voor Hem.
Hij vraagt ons om lief te hebben,
zoals Hij ons liefheeft
en zoals Gij, Vader,
Hem liefhebt.
Wij willen Hem volgen op die weg.
Help ons dan
om onze herderlijke taak
op te nemen
vanuit onze verbondenheid met U.
Help ook de Kerk
om haar herderlijke taak
verder uit te bouwen
in dienst van de mensen.
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Laat ons zo
nieuwe vormen van Kerk ontdekken
waar sommige mensen
nog bang voor zijn,
zoals Petrus.
Amen.

Heb je Mij lief ?

Luc Maes

Johannes 21, 15-19

