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Zondag 6 april 2014 

 vijfde van de veertig dagen 

 

 

Lezing uit de profetie: Zacharia 13,1-9 

 

Lied van de week (als overgang naar het 

evangelie): “Hij ging die weg zo eenzaam”: lied 

560,1 (t. Britt G. Hallqvist, vert. Sytze de Vries, 

m. Egil Hovland) 

 

Evangelielezing: Matteüs 26,31-35 

 

Acclamatie: lied 339g (m. Jan Valkestijn) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Marja en Jos gaan uit elkaar. 

Ze hebben het heel lang geprobeerd. Hebben 

elkaar proberen terug te vinden in relatietherapie. 

Ze zijn er af en toe samen een weekend op uit 

gegaan, terwijl de ouders van Marja bij de kinderen 

waren. Ze hebben gezocht naar de liefde die hen 

ooit bij elkaar bracht. Hebben in de therapie 

ervaren hoe ze beiden, ondanks alle onenigheid en 

ruzie, het beste met elkaar voor hebben. En toch 

lukte het niet. Ze hebben elkaar niet terug kunnen 

vinden. Ze hebben geen gemeenschappelijke basis 

meer kunnen vinden, waarop ze door zouden willen 

gaan. 

Beiden zijn ze in het afgelopen half jaar kilo’s 

afgevallen. De sfeer in huis is zwaar. De kinderen 

voelen zich onzeker. De één trekt zich terug. De 

ander reageert voortdurend boos. Voor hen vinden 

ze het nog het ergst. 

 

Het is een situatie die ieder van ons op één of 

andere manier kent. Van heel dichtbij of van wat 

grotere afstand. Dit kan ieder van ons overkomen. 

In alle mogelijke variaties. Altijd pijnlijk. 

Want dit willen we niet. Je gaat niet met elkaar een 

trouwverbond aan met de bedoeling het later op te 

breken. Je wilt altijd van elkaar blijven houden. Je 

wilt een warm en hecht gezin zijn samen, met 

kinderen als ze je worden toevertrouwd, een plek 

waar ook anderen op adem kunnen komen, een 

plek die een oase kan zijn in de woestijn van het 

bestaan. Een bron waaruit helder water ontspringt, 

met een beeld van de profeet Zacharia. Natuurlijk 

is er overal wel eens wat, maar ten diepste wil je 

vooral met elkaar een plek zijn waar liefde en 

ruimte is. Je wilt… 

 

We willen het. We willen zoveel goeds. Ja, je kunt 

wel zeggen dat er een enorm verlangen in ons is 

om goed te zijn. En zo vaak lukt het ons niet; gaat 

het toch fout. Staan we er machteloos bij en lukt 

het ons niet het tij te keren. Denken we soms 

naderhand: hoe heb ik dat kunnen doen? Hoe heb 

ik het zover kunnen laten komen? 

De schikking verbeeldt dit. In een mens met het 

hoofd op de armen. 

 

Het is van alle tijden. De profeet Zacharia schrijft 

er al van – zo’n 2,5 duizend jaar geleden. Hij 

schrijft ervan alsof God er achter zit. Dat moeten 

we niet letterlijk verstaan. Wat hij feitelijk wil 

zeggen, is: zo gaat het. Zo gaat het eraan toe, in 

het leven. Hij beschrijft hoe profeten, de leiders 

van het volk, het goede willen en hun uiterste best 

doen – maar intussen toch afgoden dienen. 

Afgoden dienen – makkelijk om dat te zeggen van 

leiders die hun eigen macht het belangrijkst lijken 

te vinden. 

Maar daar heeft Zacharia het niet over. Hij heeft 

het over alle leiders. Ook bonafide leiders. Over 

mensen die het goede willen doen. Mensen als wij. 

 

Zacharia spreekt van de herder – het beeld van 

een volksleider. “Dood de herder,” horen we, 

“zodat de schapen verdwalen.” Het is dit vers dat 

Matteüs citeert. “Jullie zullen mij deze nacht 

allemaal afvallen,” zegt Jezus, “want er staat 

geschreven: ‘ik zal de herder doden, en de 

schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 

worden.’”  
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Vermoedelijk heeft Matteüs niet zo erg bij zijn 

citaat nagedacht. Want wat doet hij hier? Stelt hij 

Jezus echt gelijk met de herder waar Zacharia van 

spreekt, de herder die beleidsfouten maakt? Dat is 

moeilijk voor te stellen. 

Maar nu het er toch eenmaal staat, werpt het een 

bijzonder licht op Jezus’ woorden. Jezus die 

Zacharia aanhaalt. Die daarmee met hem instemt. 

Die net als Zacharia zegt: zo gaat het in de wereld, 

zo is de werkelijkheid nu eenmaal. Een 

werkelijkheid van mensen die het goede willen 

doen – maar hun eigen mogelijkheden vaak 

overschatten. 

Jezus weet van mensen die hun leven lang trouw 

willen zijn. Aan elkaar. Aan hem, de mens in wie ze 

iets van God herkennen. En hij ziet hoe ze zich 

allemaal anders gedragen dan ze zouden willen. 

 

Hij aanvaardt het zoals het is. Zo is de 

werkelijkheid. Zo zijn mensen. Hij heeft er geen 

oordeel over. 

Ook niet als Petrus er nog een schepje bovenop 

doet. Petrus – die in wat hij zegt en doet staat voor 

elk van ons. “Misschien zal iedereen u afvallen, ik 

nooit!” Een dapperheid die hij zo graag wil 

bezitten. Maar die hij niet kan waarmaken. Zoals 

we die allemaal zouden willen hebben. En die we 

ons soms zelfs wijsmaken te bezitten. Na de oorlog 

zeiden ineens veel mensen dat ze in het verzet 

gezeten hadden. Meer dan er in werkelijkheid 

waren geweest. Soms gaat ons verlangen goed en 

dapper te zijn zo ver, dat we bereid zijn van 

onszelf te vervreemden. Dat we zelfs onszelf voor 

de gek willen houden – en verloochenen. 

 

Jezus oordeelt niet. Hij geeft Petrus antwoord, een 

antwoord dat de feiten benoemt: “nog voor de 

haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal 

verloochenen.” Nog voordat de dag ook maar 

begonnen is, nog voor het eerste licht – voor het 

leven werkelijk begint. 

Van aanvang aan is het al zo, Petrus. Je denkt 

misschien dat je al een eind bent. Maar je bent nog 

niet eens begonnen. En daar gaat het al mis. 

Hij legt zijn vinger op onze zwakheid. 

 

Juist in die aanvaarding van mensen in al hun 

beperktheid shockeert Jezus. Vooral de 

Schriftgeleerden en andere theologen, maar nog 

veel meer mensen. Wij willen duidelijke scheiding 

tussen goed en kwaad, we willen beloning voor het 

goede en straf voor het kwaad. 

Hij niet. Hij wil tollenaars, zondaars en hoeren 

betrekken bij het heil. Gods wereld is open voor 

allen, zegt hij. God is onvoorwaardelijk 

barmhartig, met een goedheid die iedere mens 

omvat. Hij houdt dat vol, zijn leven lang. En het 

brengt hem aan zijn einde, dat het einde niet is. 

 

Daar houdt Jezus aan vast: aan het vertrouwen 

dat het einde het einde niet is. Dat God, voorbij 

onze menselijke (on)mogelijkheden, toch toekomst 

schept. In woorden van Zacharia: 

“… een derde deel zal worden gespaard. Dat deel 

zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als 

zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam 

aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: 

‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is 

onze God.’” 

En in zijn eigen woorden: 

“Nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie 

voorgaan naar Galilea.” 

Voor onze onvolkomenheid zal er aanvaarding zijn. 

Aan het eind van de tunnel zal er weer licht zijn. 

De profeten hebben het geloofd. 

En Jezus schaart zich aan hun zijde. 

 

 

Lied: “Gij die ver voor ons uit”: lied 559 (t. Olov 

Harman, vert. Ad den Besten, m. Johannes 

Petzold) 


