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Zondag 19 april 2015 

  derde zondag van Pasen 

 
Lezing uit het Hooglied: 1,1-8 

 

Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 

Orlando Gibbons) 

 

Evangelielezing: Johannes 21,15-19 

 

Lied: “Waarom moest ik uw stem verstaan”: lied 

941 (t. Ad den Besten, m. 15e eeuw/Straatsburg 

1560) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Over liefde gaat het in deze weken, op weg naar 

Pinksteren. 

Maar niet zomaar liefde. Liefde heeft zo oneindig 

veel aspecten. Vandaag spreekt vooral het 

verlangen. 

Verlangen naar haar geliefde, het verlangen van de 

jonge vrouw in het Hooglied. En ook verlangen 

naar vergeving, omdat liefde niet kan leven met 

wrok en boosheid en schaamte. Het verlangen van 

Petrus. 

 

Petrus: in het verhaal van de verschijning van 

Jezus aan het meer van Tiberias is hij de 

hoofdpersoon. Petrus, die staat voor ieder van ons. 

Die de draad weer oppakt: “Ik ga vissen,” heeft hij 

gezegd. Want het leven gaat door. Wat er ook is 

gebeurd. Hoe verdrietig je ook kunt zijn. De zon 

gaat onder en komt ook weer op. Je kunt niet 

blijven zitten treuren. En aanpakken, afleiding 

zoeken, kan dan soms nog het beste werken. 

Petrus is het die als eerste de man op de oever 

begroet. De man in wie ze Jezus denken te 

herkennen – al weet niemand het zeker. 

Petrus is het die het net aan land trekt. Een net vol 

vis. Als om te zeggen: het kan er toch wel mee 

door, met mijn inzet en mijn capaciteiten… toch? 

 

Petrus die zo vol zit met frustratie. Het lied dat we 

zongen geeft er woorden aan. “Waarom moest ik 

uw stem verstaan?” Hard heeft hij het geprobeerd. 

Zo vol goede bedoelingen en voornemens was hij. 

Zijn leven nam een totaal nieuwe wending, een 

wending die een keuze van hemzelf was. Vol hoop 

en verwachting was hij. Geïnspireerd door een 

mens die iets nieuws te zeggen had. Door een 

mens in wie hij iets van God zag. 

Maar er lijkt meer narigheid dan goed uit die hele 

beweging van Jezus te zijn voortgekomen. En zelf 

heeft hij het compleet af laten weten. Hij is Jezus 

zo enorm gaan waarderen, heeft liefde voor hem 

opgevat, hij was ervan overtuigd dat hij hem nooit 

in de steek zou laten, wat er ook zou gebeuren. En 

toch. Toch heeft hij hem laten vallen als een 

baksteen. 

 

Gaat het zo niet vaak, in menselijke relaties? 

Liefde is bedoeld om van te genieten. Om 

transparant en kleurrijk te zijn, als de lijnen van 

de pastel. Toch is degene van wie we houden 

waarschijnlijk degene die we het meest kwetsen. 

En door wie we het meest gekwetst worden. We 

hopen dat liefde een bron van bevrediging en 

vervulling zal zijn. Maar op zeker moment in een 

relatie kan liefde een slagveld van verwaarlozing 

worden. Van verlatenheid. We doen onaardig of 

zelfs hatelijk tegen degene van wie we houden – 

en vaak begrijpen we niet eens goed waarom. 

 

Petrus voelt zich ontmaskerd. Hij blijkt niet trouw 

tot het einde toe, zoals hij had gehoopt. Hij is er 

onzeker door geworden. Wat moet hij nu? Hoe kan 

hij terug naar zijn oude leven, hoe kan hij daar 

nog zijn bestemming in vinden, na alles wat er is 

gebeurd? Maar als hij niet teruggaat naar zijn oude 

leven, wat dan wél? Er is onrust in zijn hart 

gezaaid. Een soort vaag verlangen. En hij weet 

niet wat hij ermee aan moet. 

 

Onrust is er ook in de jonge vrouw in het Hooglied. 

Zoals er onrust in je kan zijn wanneer je verliefd 

bent – maar je met die liefde geen kant op kunt. 

Wanneer je geliefde onbereikbaar is. Zo lijkt het te 

zijn voor haar.  

Ze verlangt naar zijn mond. “Neem me met je 

mee,” smeekt ze hem. 

“Laat hij mij kussen,” zingt ze, 

“laat zijn mond mij kussen! 

Jouw liefde is zoeter dan wijn, 

zoet is de geur van je huid, 

je naam is een kostbaar parfum.” 

Maar dan: “Mijn koning brengt mij in zijn kamers.” 

 

Veel is er over het Hooglied nagedacht. Eén van de 

gedachten is dat het gaat over een jonge vrouw 

die is beland in de harem van de koning – 

misschien koning Salomo. Maar haar liefde gaat uit 

naar een ander. Naar een heel gewone jongen, 

naar een herder die met zijn kudde ergens buiten 

in de heuvels is. Een onbereikbare geliefde. 

Onbereikbaar als de geliefde op het schilderij. In 

blauwe kleuren is hij getekend, kleuren van 

afstand. Transparant is hij, ongrijpbaar. Zij reikt 

naar hem uit, maar kan hem niet aanraken. 
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Ze zingt een lied, een treurig liefdeslied. En in dat 

lied hoort ze in gedachten zijn antwoord. Misschien 

houdt ze zichzelf wel overeind door hem in 

gedachten te horen praten, door in gedachten te 

horen hoe hij haar moed inspreekt. Ze hoort hoe 

hij haar aanspoort het niet op te geven. Hoe hij 

haar vraagt naar hem te blijven zoeken. Of ze daar 

nu toe in staat is of niet: 

“Als je mij niet vinden kunt, 

mooiste van alle vrouwen, 

volg dan het spoor van de kudde, 

weid je geiten waar de herders schuilen.” 

 

“Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer 

dan de anderen hier?” 

Dat is de vraag die Jezus aan Petrus stelt. 

Misschien wel, net als bij het meisje in het 

Hooglied, als een stem die in zijn eigen hoofd zit. 

Een stem in zijn hoofd en zijn hart. 

“Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?” 

Jezus blijft de vraag herhalen. Als een aansporing 

aan Petrus om het niet op te geven. Om hem te 

blijven zoeken. Een aansporing om het verlangen, 

dat zich in hem heeft genesteld en dat zijn hart 

onrustig maakt, serieus te nemen. 

 

“Simon, zoon van Johannes, houd je van me?” 

“Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.” 

Telkens als Petrus antwoord heeft gegeven, 

vertrouwt Jezus hem iets toe: de zorg voor de 

kudde. Niet zomaar ‘de kudde’ – Jezus gebruikt 

liefdevolle woorden. “Mijn bokjes”, zegt hij en 

“mijn schaapjes”. Jezus vertrouwt Petrus toe wat 

hem dierbaar is. 

Driemaal die vraag; driemaal een antwoord. Wat 

wil dit zeggen? Waarom deze herhaling? 

 

Het vertelt ons hoe hardnekkig het verlangen is. 

Keer op keer steekt het de kop op. Tot drie keer 

toe. Dat wil zeggen: eindeloos vaak – net zo vaak 

tot het genoeg is. 

Tot Petrus in zichzelf heeft verwerkt dat hij niet de 

liefde in zich had, die hij had willen hebben. Tot hij 

heeft verwerkt dat hij niet de man was die hij 

dacht te zijn en hoopte te zijn. Tot hij heeft 

verwerkt dat hij de leermeester van wie hij zoveel 

was gaan houden, in de steek heeft gelaten. Ja, 

zelfs heeft verloochend. Dat hij niet in staat was 

tot de allesomvattende liefde die Jezus hem 

voorleefde. 

 

Het is een pijnlijke ontdekking die wij in ons leven 

kunnen doen. Dat onze eigenliefde toch groter 

blijkt dan de liefde voor de ander. Dat we steeds in 

de eerste plaats aan onszelf denken. Dat we van 

iemand houden omdat we die nodig hebben. Dat 

we geneigd zijn te rekenen. Dat we wel willen 

geven, maar tegelijk ook van alles 

terugverwachten. 

Gods liefde oordeelt niet. Voor Jezus zijn ze 

allemaal gelijk: de bokjes, de schaapjes. Liefdevol 

worden ze genoemd. Liefdevol zal hij die ene 

zoeken die kwijtraakte, die de verkeerde kant op 

ging, ongeacht wie het is, ongeacht wat hij heeft 

uitgevreten. Gods liefde is niet berekenend. Gods 

liefde is buitensporig, onvoorwaardelijk en 

alomvattend. 

 

In Petrus bestaat een verlangen naar deze liefde. 

Zoals dat ook bestaat in de jonge vrouw van het 

Hooglied en in ieder van ons. Liefde die zichzelf wil 

geven, zonder voorwaarde. Zonder gewin, zonder 

er zelf beter van te worden. Die wil geven, 

honderduit, zonder iets terug te verlangen. Een 

beetje zoals de prinses, die haar vriendschap 

beloofde aan de kikker: een kikker waarvan ze 

niets te verwachten heeft. 

 

“Als je mij niet vinden kunt,” zegt haar geliefde in 

haar gedachten, “volg dan het spoor van de 

kudde.” 

Hij spoort haar aan te zoeken. Hij spoort haar aan 

niet stil te blijven zitten. 

Het is wat ook Jezus lijkt te zeggen tegen Petrus. 

Telkens weer moedigt hij hem aan. “Hoed mijn 

schaapjes.” 

Het is niet vanzelfsprekend om te doen, voor de 

jonge vrouw: de weelde van een koning te willen 

verruilen voor de rauwe werkelijkheid van het 

herdersbestaan. Het is niet vanzelfsprekend voor 

Petrus: zijn eigenbelang vergeten en zich gaan 

bekommeren om die kreupele en zieke, 

uitgestoten en anderszins buitengesloten schapen 

van zijn leermeester. Ze zullen tegenwerking 

ondervinden. Vanuit zichzelf. Vanuit de 

buitenwereld. 

 

Toch lijkt dat het te zijn wat de beide lezingen met 

elkaar verbindt. De aanmoediging het verlangen 

niet op te geven, maar serieus te nemen. Ga naar 

buiten. Volg je verlangen naar de liefde die niets 

terugverwacht. Ook al vinden de mensen het 

vreemd. Ook al begrijpen je vrienden niet waarom 

je je vrije tijd en je vakantie opoffert voor mensen 

die je verder nooit meer ziet – een druppel op een 

gloeiende plaat. 

Het verbindt beide lezingen met elkaar. Deze 

aansporing om je verlangen serieus te nemen. Om 

een groot liefdesavontuur aan te gaan. Een 

avontuur dat je compleet veranderen kan. 

 

Lied: “Wij zijn geroepen tot het feest” 
(t. Sytze de Vries, m. Jan Hut; Zingend Geloven 4, 68) 


