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Zondag 4 mei 2014 3
e
 van Pasen Hoevelaken  (dodenherdenking) 

 

Gemeente van onze heer Jezus Christus 

 Toen ik de tekst van deze zondag las: en een ander zal je brengen waar je niet naartoe 

wilt, moest ik denken aan het boek van Helmut Gollwitzer: Und führen wohin du nicht wilst … 

En brengen waar gij niet wilt… Gollwitzer was een predikant van de Bekennende Kirche in 

Duitsland, de groep die zich verzette tegen het Nazi-dom en het antisemitisme van de ‘Deutsche 

Christen’. Hij werd in 1945 aan het oostfront gevangen genomen en verbleef van 1945-49 in een 

Russisch krijgsgevangenkamp. Over die vreselijke ervaring schreef hij dit indrukwekkende 

boek, niet alleen zijn belevenissen, maar ook een mea culpa, een afrekening met zijn schuldig 

Duitse verleden. Zijn verloofde Eva Bildt had kort ervoor zelfmoord gepleegd toen ze om zich 

heen zag wat de Russen met  jonge vrouwen deden. Een van de vele verhalen uit het bittere 

verhaal van de Bevrijding. Eigenlijk geen goed begin dus voor een preek op 4 mei. Want 

Helmut was fout in de oorlog, hij was Duitser en hij hoorde dus bij de daders die hebben geboet 

voor hun daden bij de overwinnaars. Moet herdenking niet gaan over de goeden en de 

slachtoffers? Helmut was toch geen slachtoffer zoals zijn collega Dietrich Bonhoeffer, die zijn 

verzet met de dood bekocht, ook al hoorde hij wel bij dezelfde Bekennende Kirche. Veel 

mensen vinden nog altijd dat herdenking en bevrijding niet mag gaan over foute mensen, alleen 

over de goeden en de slachtoffers.   

Niet in de kerk overigens. Daar horen we toch meestal geen verzetsverhalen, maar juist 

verhalen over mensen die in de fout gaan en bevrijd worden. Petrus is ook fout geweest.  

Eigenlijk heette hij gewoon: Simon. Simon bar Jona, Simon de zoon van Johannes, visser van 

beroep. Maar we kennen hem doorgaans alleen bij zijn bijnaam: Petrus,we weten vaak niet beter 

of hij heette altijd al zo. Petrus, de discipel van het eerste uur, Petrus haantje der voorste, ruwe 

bolster met de blanke pit. Vlak voor zijn afscheid zegt Jezus nog tegen hem: Toen je jong was, 

deed je zelf je gordel om en je ging waar je wilde, maar straks als je eenmaal oud geworden 

bent, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt... 

Een oude legende vertelt hoe Petrus aan de vervolging door Nero tracht te ontsnappen, maar 

even buiten Rome de Heer tegen het lijf loopt: Quo vadis, domine? Waar gaat gij heen, heer? 

Naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden, is het antwoord. Een andere legende vertelt dat 
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Petrus te Rome in het stadion van Nero de marteldood stierf, ondersteboven werd gekruisigd op 

eigen verzoek. Rechtop dat vond hij na alles wat er gebeurd was teveel eer. Of het waar is weten 

we niet, maar wel typeert het blijkbaar zijn persoon, tegendraads tot het einde. 

Weinig kinderen van God in de bijbel staan zo dicht bij ons als deze blunderende jantje 

beton. Hoe kan zo gewone jongen, zo`n gewone visser Simon, die steeds weer de fout  ingaat: 

Petrus worden, zo`n rots in de branding, zo`n mens waar je op kunt bouwen, waarop een 

gemeente kunt bouwen? Daarvan legt zijn brief, zeg maar zijn geestelijk testament getuigenis af. 

Wie goed luistert hoort ook dat het een afscheidspreek is. Ik kan het jullie nog een keer zeggen: 

Erken Christus als Heer met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop uw hoop gebaseerd is, wees 

dan steeds bereid om u verantwoorden. Doe het vooral zachtmoedig en met respect, houd uw 

geweten zuiver… Hou uw geweten zuiver … Dat zegt hij op dat moment in hartje Rome, in het 

hol van de leeuw, terwijl de duivel in de persoon van keizer Nero,  rondgaat als een brullende 

leeuw, zoekend wie hij zal verslinden… Het afscheid, zijn marteldood staat voor de deur. En 

brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot 

eer van God. De schrijver van dit allerlaatste hoofdstuk van het evangelie weet ervan… 

Simon, zoon van Johannes hebt gij mij waarlijk lief? Dat doet pijn als je beter weet dan 

alle anderen hoe de mist ben in gegaan? Het trauma, de nachtmerrie van Gethsemane keert in 

alle hevigheid terug. O heer, ik heb toch al belijdenis gedaan? En zie wat ervan terecht is 

gekomen. O, heer waarom dwingt u mij opnieuw mijn grote mond open te doen. Is het niet erg 

genoeg dat ik u al driemaal heb verraden? Hoofdstuk 21 valt onder de categorie nagekomen 

berichten. Het is duidelijk later aan het evangelie toegevoegd, net zoals bijvoorbeeld het verhaal 

van de zondares uit hoofdstuk 7. Waarom? Wel omdat ze niet vergeten mochten worden. Omdat 

mensen in de vroegste gemeente vonden dat het evangelie nog niet af was. Ja, dat het verhaal 

van het evangelie eigenlijk nooit af is. Het gaat altijd verder met nog andere verhalen die ons 

doen geloven dat Jezus is de Christus… Dit laatste verhaal is een heel mysterieus verhaal. Het 

doet je opzettelijk aan veel andere verhalen denken. Om een paar voorbeelden te noemen: er 

vindt weer een maaltijd plaats in Galilea, zoals ook in Johannes 6, met brood en vis. Het 

probleem van Petrus’ verloochening bij het kolenvuur in het huis van Kajafas krijgt een 

verrassend vervolg…  

Ook in dit evangelie eindigt het, waar het allemaal is begonnen: in Galilea! Ze zijn 
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weggegaan uit Jeruzalem, terug naar Galilea, naar de zee van Tiberias. Jezus kwam niet uit 

Jeruzalem! We worden er steeds weer aan herinnerd! Dit is de profeet uit Nazareth in 

Galilea! Nog altijd. Hij komt niet uit de centrum waar men denkt de wijsheid in pacht te 

hebben, maar uit de marge, van de berg der zaligsprekingen…  

Petrus neemt aan de voet van de berg opnieuw het voortouw: Ik ga vissen. En de 

anderen zeggen: “We gaan met je mee. Hoe is het mogelijk? Ooit werden ze daar geroepen 

de Heer na te volgen. Ze hebben hem herkend en ze weten nog altijd niet beter, dan over te 

gaan tot de orde van de dag: we gaan weer vissen. Terug naar het vorige leven. Maar de 

ontmoeting met de levende Heer maakt duidelijk dat hun leven nooit meer wordt als vroeger. 

Midden in die concentratie op de gewone dingen van het leven, is daar toch weer dat 

bijzondere dat hun leven veranderde: de ontmoeting met Jezus, de Heer, de liefde die niet 

loslaat... Opnieuw openbaarde Jezus zich aan zijn leerlingen. En dan gaat het toch anders dan 

anders, ook als ze gewoon gaan vissen zoals vroeger.  

Een nacht lang vissen heeft niets opgeleverd. In de ochtendnevel staat daar een 

vreemde die hen de opdracht geeft om het nog een keer aan de andere kant te proberen. Het 

levert  een wonderlijk grote vangst op.  Een net vol met 153 vissen, dat niet scheurt. Over dat 

exacte getal van 153 hebben de geleerden zich de eeuwen door het hoofd gebroken. Het getal 

blijft een mysterie, want het verhaal vertelt het mysterie van de ontmoeting met Jezus, die 

van vissers herders maakt …. Net zoals de vreemdeling uit het niet lijkt op te duiken, ligt 

daar een gloeiend kolenvuurtje... Een kolenvuur zoals in de nacht van Gethsemane, waar de 

dienaars van de hogepriester om heen staan om zich te warmen in de koude nacht. Petrus 

komt erbij staan met hetzelfde doel. Maar de grond wordt hem te heet onder de voeten, 

wanneer hem tot driemaal toe gevraagd wordt of hij ook niet een van Jezus’ volgelingen is. 

Ook nu  wordt hem het vuur na aan de schenen gelegd. De verloochening omgekeerd in de 

drievoudige vraag: Simon, bar Jona heb je mij lief? 

Petrus, de discipel van het eerste uur, in de andere evangeliën de man van de 

Christusbelijdenis. Als Jezus vraagt: Wie zeggen de mensen dat ik ben?  komen er verschillende 

antwoorden. Daarna vraagt hij: En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan is het Simon die 

zegt: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Misschien hebben de anderen wel 

gedacht: t zal Petrus weer niet wezen! Maar Jezus zegt nu het verlossende woord is gesproken: 
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Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopen-

baard, maar door mijn Vader die in de hemel is. Jezus bedoelt:  Simon wat jij nu zegt, kun jij 

niet uit jezelf bedenken. De woorden zijn jou ingegeven door mijn Vader in de hemel, die jou 

ogen en oren heeft geopend om werkelijk te zien en te verstaan wie ik ben... Mensen komen 

nooit uit zichzelf spontaan tot geloof. Ze zullen achteraf altijd moeten erkennen dat hun ogen 

werden geopend, dat ze dingen hebben ervaren, dingen hebben gezien in hun leven, die leidden 

tot de ontdekking: Jezus, daar is God, de weg, de waarheid en het leven, of zoals Johannes het in 

zijn eigen slotwoord zei: opdat u door te geloven leeft door zijn naam.  

En zo zijn er altijd mensen geweest, die daarvan hebben getuigd ook in het 

vooruitzicht van de dood. Dietrich Bonhoeffer reageerde op de woorden van zijn Gestapo-

vervolger en beul: dit is het einde, met de woorden: maar voor mij een nieuw begin… 

Mensen hebben op de onmenselijke Übermensch theorie en praktijk gereageerd met: dit kan 

niet, dit mag niet en hebben hun moedig verzet met de dood bekocht. Gelukkig zijn er altijd 

mensen geweest, ook in Duitsland zelf, die tegen de grote leugen durfden opstaan.  Besef 

goed, zegt Petrus later in de hel van Rome dat de tijd van het oordeel is aangebroken, hou je 

geweten zuiver. Mensen geloofden in het oordeel van hun eigen geweten, ze durfden ook te 

geloven dat God de opperste rechter is, die je meer gehoorzaam moet durven zijn dan enige 

macht in deze wereld. Er bestaat dus nog altijd een fundamentele christelijke 

ongehoorzaamheid tegen de arrogantie van de macht.  

Vandaag is het ook weer dodenherdenking. Herdenken dat is dan niet grote verhalen 

vertellen, heldenverhalen over de oorlog die met de  jaren steeds fantastischer worden. Nee 

bijbels gedenken is afrekening houden met de geschiedenis en je met het verleden verzoenen. 

Israël heeft zijn geschiedenis geschreven om te gedenken, om ervoor te zorgen zoals het staat 

in Psalm 78: dat de kinderen  “Niet worden gelijk hun vaderen, een geslacht vol wrok en 

verzet” Gedenken kan dus nooit dienen om wraak te koesteren. Zij zal de verwerking en 

verzoening van het oorlogsleed behoren te dienen. Gedenken is verlossing, vergeten is 

ballingschap (Baal Sjem Tov). Wie blijft roepen: geen genade voor Kaïn, heeft nooit echt 

bevrijding gevierd. Natuurlijk richt zich herdenken zich altijd eerst op de slachtoffers. Het is 

goed om te merken dat deze groep meestal geen aandacht te kort komt. Het verhaal van hun 

leven en hun dood moet ons doen huiveren en zeggen: Nooit weer. Maar gedenken gaat als 
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het goed is verder …  Gedenken is bevrijding, verder durven gaan dan het koesteren van de 

historische mythes van goede Nederlanders, slechte Duitsers, genereuze geallieerden. Nee, 

gedenken is afrekening houden met de geschiedenis, de waarheid op tafel brengen en je met 

die geschiedenis verzoenen. Herdenken vandaag heeft alleen zin als het meteen een 

uitnodiging is tot wat de bijbel ‘de dienst der verzoening’ noemt, vredeswerk doen waarin 

zowel de slachtoffers als de daders tot hun recht komen. Herdenken hoort zoals de Oost-

Duitse theoloog Schorlemmer zei, tenslotte ook te leiden tot “Entfeindung”, een proces 

waarin mensen zich ontdoen van hun oude vijandbeelden, het netwerk van het vijanddenken 

ontrafelen. Ik kan mij voorstellen dat de generatie die het allemaal heeft meegemaakt, hier 

nog grote moeite mee heeft. Het blijft ook erg moeilijk om als kind van de naoorlogse 

geboortegolf iets te zeggen over de “eeuw van mijn vader”, maar de Schrift roept de kinderen 

altijd op verder te gaan dan de vaderen. Wij staan met onze herinnering steeds weer op de 

grens tussen de woestijn achter ons en het beloofde land vóór ons. Gedenken betekent dan 

tenslotte ook: kiezen voor het leven. Het gebod van de menselijkheid is niet te moeilijk en 

niet te ver weg, het is niet in de hemel of aan de andere kant van de oceaan, het gebod ligt 

klaar voor gebruik in ons hart - amen. 


