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Predikatie over Matthéüs 26 vers 75  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg   
 
 Zingen Psalm 69 : 9. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des HEEREN : 9. 
 Schriftlezing Matthéüs 26 vers 47 t/m 
 
47 En als Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalve, kwam, en 
met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van 
de overpriesters en ouderlingen des volks. 
48 En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: 
Dien ik zal kussen, Dezelve is het; grijpt Hem. 
49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi; 
en hij kuste Hem. 
50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen 
kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. 
51 En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitste-
kende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hoge-
priesters, hieuw zijn oor af. 
52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; 
want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. 
53 Of meent gij dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij 
meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? 
54 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het 
alzo geschieden moet? 
55 Te zelver ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als 
tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te van-
gen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet 
gegrepen; 
56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zou-
den vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlaten-
de. 
57 Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kájafas, 
den hogepriester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen verga-
derd waren. 
58 En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal des hogepries-
ters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te 
zien. 
59 En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele Grote Raad 
zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden moch-
ten, en vonden niet. 
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60 En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden 
zij toch niet. 
61 Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: Deze 
heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken en in drie dagen 
denzelven opbouwen. 
62 En de hogepriester opstaande zeide tot Hem: Antwoordt Gij 
niets? Wat getuigen dezen tegen U? 
63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester antwoordende zeide 
tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt of Gij 
zijt de Christus, de Zone Gods. 
64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: 
Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter 
hand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. 
65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij 
heeft God gelasterd; wat hebben wij nog getuigen van node? Zie, nu 
hebt gij Zijn gods lastering gehoord. 
66 Wat dunkt ulieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods 
schuldig. 
67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht en sloegen Hem met vuisten. 
68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer 
ons, Christus, wie is het die U geslagen heeft? 
69 En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot 
hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus den Galileeër. 
70 Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet wat gij 
zegt. 
71 En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienst-
maagd en zeide tot degenen die aldaar waren: Deze was ook met 
Jezus den Nazaréner. 
72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken 
den Mens niet. 
73 En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zei-den tot 
Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u 
openbaar. 
74 Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken den Mens 
niet. 
75 En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord 
van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal heb-
ben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, 
weende hij bitterlijk. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 22 : 6 en 7. 
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Matthéüs 26 vers 75, daar luidt het Woord van God: 
 
En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indacht ig het 
woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haa n ge-
kraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochen en. En naar 
buiten gaande, weende hij bitterlijk. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 

 
 

1e. Petrus’ hoogmoedige gedachten. 
2e. Petrus’ zondige gedachten. 
3e. Petrus’ ootmoedige gedachten. 

 
Wat een nacht is dat geweest, gemeente. Wat een nacht van strijd 
en van moeite voor de Heere Jezus Christus. Wat een nacht heeft 
Hij beleefd. Hij Die de dagen en de nachten geschapen had. En Hij 
Die de orde van de dagen en de nachten had geschapen. Hij Die 
hier valt als een prooi in de klauwen van hen voor wie het geldt: de 
nacht is voor het ongedierte. 
Wat een beestachtigheid van het schepsel dat opstaat tegen haar 
Schepper en Formeerder. Hoe vreselijk dat Hij met de misdadigers 
gerekend wordt. Dat er een grote schare met zwaarden en stokken 
is uitgegaan om Hem gebonden te voeren naar de hogepriester; om 
Hem in het gericht te dagen en om Hem ter dood te brengen. Want 
dat is de enige reden waarom Hij in het gericht gedaagd zal wor-
den. Een ander doel hebben de schriftgeleerden, de overpriesters, 
de ouderlingen niet voor ogen. Het besluit is genomen. De conclusie 
is al getrokken. Hij is des doods schuldig. Het enige wat nog ge-
beuren moet, hier in de nacht, is een zoektocht om Hem ook werke-
lijk op zogenaamde rechte gronden ter dood veroordeeld te krijgen. 
En, ach, ze weten het wel, de kerkelijke leiding van die dagen, ze 
weten het wel dat het volk Hem aanhing. Want wie had er ooit een 
klacht over deze Jezus kunnen hebben! Deze Jezus Die rond ge-
gaan was, goed doende, wel doende voor de mensen. Waren Zijn 
woorden niet altijd met zoetigheid gemengd geweest. Had niet altijd 
in Zijn woorden zoveel Goddelijke liefde door geklonken. Waren Zijn 
daden niet geweest tot nut van de mensen. Wat waren Zijn handen 
vriendelijk geweest, waar Hij de zieken en de doden de handen 
opgelegd heeft. Wat waren Zijn handen niet vriendelijk geweest. 
Hoe zelfs de kleine kindertjes in Zijn armen vergaderd werden en tot 
Hem genodigd en gelokt werden: “Laat de kinderkens tot Mij komen, 
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verhindert ze niet, derzulken is het Koninkrijk Gods”. Wat was er 
toch op deze Jezus aan te merken? Hebt u in uw leven één zaak; 
hebt u in uw leven één argument in te brengen waarom u voor Hem 
niet door de knieën gaat? Hebt u één zaak aan te wijzen waarop u 
Hem beschuldigen kan? Of hebben wij niet allen in ons leven alle 
reden om Hem te voet te vallen en voor Hem in het stof te buigen! 
Wat een vreselijke nacht, wat de mensen Hem aandoen. Maar 
vergeet nooit, verlies nooit uit het oog dat deze nacht een nacht is 
naar de beschikking van de eeuwige God. Deze nacht is bepaald, 
en deze zaken moeten alzo geschieden. 
Welnee, het zijn de overpriesters en de ouderlingen niet die de lei-
ding hebben. Het is de grote schare met zwaarden en stokken niet 
die de leiding neemt in deze nacht. Het zijn de discipelen niet die de 
loop der dingen bepalen. Welnee. Het is Hij. Hij Die gebonden ge-
voerd zal worden tot voor de hogepriester. Hij heeft de regie in han-
den. 
Weet u waar dat nu in het bijzonder uit blijkt? Uit het gegeven dat Hij 
Zijn Vader niet bidt om twaalf legioenen van engelen om Hem 
terzijde te staan en de strijd te leveren en al de vijanden aan Zijn 
voeten te doden. Daar blijkt Zijn Koninklijke, maar ook Zijn Hoge-
priesterlijke gang. Wat een macht, wat een majesteit komt daarin 
door. Dat Hij, Die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, stil 
en onderworpen gaat in de weg die Zijn Vader Hem heeft voorge-
steld. 
Daar staan ze voor Hem, met al de haat en met al de vijandschap. 
Daar staan ze voor Hem. En als nu Jezus, mensen, daar moet je 
eens over nadenken; als nu Jezus inderdaad gebeden had om die 
engelenmachten, dan had er op de hele wereld geen mens zalig 
kunnen worden. Dan had het nutteloos en vruchteloos geweest dat 
wij in deze dag onder de bediening van het Evangeliewoord zijn. 
Dan hadden wij tegen elkaar moeten zeggen: “Het is een hopeloze 
toestand, want wie zal de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God in tijd 
noch eeuwigheid voldoen”. Niemand is bij machte om Hem die dure 
prijs te leveren. Hij alleen. Want Hij is het van Wie het Woord zegt: 
“De enige Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid”. Gode zij 
dank dat Hij die weg heeft uitgewandeld, tot op het laatste toe. Dat 
Hij die gang gegaan is, tot in de bittere en smadelijke dood des krui-
ses. Gode zij dank. Daarom is de Evangeliebediening niet zonder 
betekenis. Daarom hoeven we onder de bediening van het Woord 
nooit hopeloos te verkeren. Als we op onszelf zien, dan is wanhoop 
de beste toestand. Dat is ook zo. Maar op Hem te zien. Hij Die het 
wel maakt. 
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Jezus in de nacht. En die Hem verried, Judas: “Die ik zal kussen, 
Dezelve is het, grijpt Hem”. En wat zegt hij? “Wees gegroet, Rabbi”. 
En hij kuste Hem. Dat is nogal wat. Of niet? Wees gegroet, Rabbi. 
Hij erkent in zijn woorden dat Hij een Rabbi is. Dat Hij een Regeer-
der in Israël is. En met zijn mond erkent hij in het kussen een uiter-
lijke vorm van liefde, maar zijn hart is o zo ver bij Hem vandaan. Het 
is huichelachtig. Maar de Heere ziet toch dwars door dat masker, 
door die façade heen. Hij weet het wel wat er in het hart is. En 
Judas had geen ander doel dan Hem daarmee aan te wijzen, opdat 
Hij gebonden gevoerd zou worden. 
Maar Jezus zeide tot hem… Weet u waarom dat er staat, dat woord-
je “maar”? Dat wil aangeven dat de reactie van de Heere Jezus 
Christus o zo onverwacht is. Welk mens had dat kunnen bedenken, 
dat de Heiland zo zou kunnen reageren. Hoe? Hij noemt hem 
“vriend”. Weet u wat dat betekent? Judas zocht wel het slechtste 
voor Jezus, maar in dat woordje “vriend” blijkt dat Jezus het beste 
zoekt voor Judas. 
Weet u wat de oude dominee Van der Poel daarover zei? Hij zei: 
“Als hier Judas nu door de knieën gezakt was, dan was er voor Ju-
das nog vergeving geweest”. Ik wil er dit van zeggen deze morgen. 
Als er vanmorgen een mens in Gods huis is gekomen, die naar 
aanleiding van deze woorden niet anders kan erkennen: “Noem mij 
voortaan maar Judas. Ik ben net als hij. Wat heb ik Hem ook niet 
met een schijnheilig en schijnvroomheid verloochend. Hoe ben ik 
niet geweest: met mijn mond heb ik Hem genoemd, maar mijn hart 
was verre van Hem weg. Wie ben ik geweest voor het aangezicht 
van Hem, Die toch dwars door mij heen kijkt, tot op de bodem van 
mijn hart”. 
Hier krijgt de vriend van Jezus, hier krijgt Judas nog de gelegenheid 
om door de knieën te zakken. Hier is het wat dat aangaat nog niet te 
laat. Laten we ons niet bemoeien met dat hogere plan, met dat wat 
God in Zijn verkiezing heeft beschikt. Daar kunnen wij niet in blik-
ken. De verborgenheden van die zaken zijn voor de Heere. Maar het 
geopenbaarde, dat is voor ons en onze kinderen. En het geopen-
baarde is dit: wie Hem nederig valt te voet, die zal van Hem Zijn 
wegen leren. 
Vriend, waartoe zijt gij hier? En dan, ze grijpen Hem. Ze sloegen de 
handen aan Hem. En Petrus, daar komt Petrus om de hoek. Die 
trekt zijn zwaard en hij slaat het oor af van Malchus. Dat gebeurt 
daar maar even, terwijl daar een heel leger voor Petrus staat. Petrus 
is helemaal niet bang. Wat een man! Als je hem hier ziet, dan zeg 
je: “Nou, dat woord wat hij sprak, dat blijkt de waarheid te zijn”. Had 
Pe-trus niet gezegd: “Ze zullen U wel allemaal verlaten misschien, 
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maar ik niet. En al moet ik er ook voor in de dood, ik zal U toch niet 
loslaten, ik zal voor U blijven vechten”. Nou, als je dat hier ziet, dan 
zeg je: “Inderdaad, Petrus is een man van stavast, een man met 
ruggengraat, een man waar je van op aan kunt. Hij neemt het hier 
toch maar voor Jezus op, terwijl ze daar allemaal voor hem staan”. 
Een grote schare, zegt het Woord. Dat zijn er velen geweest, met 
zwaarden en stokken. Het had voor die hele menigte een kleine 
moeite geweest om daar op die plaats Petrus af te slachten en hem 
daar krachteloos te maken. Maar hij vreest voor al die mensen niet. 
En dan Jezus. “Keer uw zwaard weder in zijn plaats. Die het zwaard 
nemen, zullen door het zwaard sterven”. En dan dat woord. “Kan Ik 
Mijn Vader niet bidden…!” En weet u wat daarbij staat? Dat is zo’n 
verheven zaak, dat is nauwelijks in woorden uit te drukken. “Hoe 
zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het alzo 
geschieden moet”? Dus heel die gang die de Heere Jezus door 
moet maken, moet geschieden. Want die Schriften moeten vervuld 
worden. Hebt u daar weleens over nagedacht? Dat zelfs aan het 
vloekhout der schande de Heere Jezus nog denkt aan het in 
vervulling gaan van de Schriften. Hebt u er weleens over nagedacht, 
dat dat er steeds bij geschreven staat: “Opdat vervuld worde het-
geen voorzegd is”. Al die dingen moeten zo geschieden. En alleen 
daarom is het dat Jezus niet bidt om twaalf legioenen van engelen. 
Want het woord van Zijn Vader moet in vervulling gaan. Want Zijn 
Vader kan niet liegen. En geen van de woorden van Zijn Vader 
zullen ooit ter aarde vallen. Opdat de Schriften vervuld worden. Dat 
blijkt ook wel uit het moment waarop al die soldaten tot Jezus 
komen. Ik was bij u, altijd, lerende in de tempel, en gij hebt Mij niet 
gegrepen. Maar worden weer de Schriften vervuld. Dit is het ogen-
blik dat het geschieden moet. 
En weet u welke Schrift ook vervuld moeten worden? Het woord van 
Jezus. Gij zult Mij allemaal verlaten. Weet u welk Schriftwoord ook 
vervuld moet worden? Hij heeft de pers alleen getreden. Weet u dat 
zelfs in dat geval de Schriften vervuld moeten worden. Al komt 
daarin openbaar dat zelfs van Zijn liefste discipelen en van Zijn 
liefste kinderen niets te wachten is. Weet u hoe de Kerk van de 
Heere Jezus Christus omschreven is in het Woord? Als je daar nog 
bovenuit steekt, dan sta je te hoog met jezelf. Weet u hoe de Kerk 
van de Heere Jezus genoemd wordt? Toen vluchtten al de disci-
pelen, Hem verlatende. Dat is hun leven. Ja, dat is ons aller leven. 
Maar weet u waarom het in het leven van de discipelen nu zo erg 
is? Omdat zij kennis gemaakt hadden met de liefde van de Heiland. 
Ze hadden kennis gemaakt met het hart van de Heiland en met het 
hart van God de Vader. Ze hadden Hem van zo nabij mee gemaakt. 
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Weet u hoe nabij? Dat zij mochten verstaan dat de Heiland zegt: 
“Het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te 
verstaan”. Och, mensen, in welke heilgeheimen kun je niet ingeleid 
zijn. Welke diepten kun je niet door de werking van Gods Geest zien 
en ontdekken in het Woord van de levende God. Hoe kun je door 
liefdebanden aan Hem verbonden zijn. Een tijd van innigheid en van 
liefelijke gemeenschap. En wat kun je ver afdwalen! Wat kan dat o 
zo gauw vergeten zijn! Wat kan dit maar snel van jezelf gaan gel-
den: Hem verlatende. Wat hoeft er maar te gebeuren in het leven 
van een mens! Nou, voor die nu zijn ziel bij het leven niet kan hou-
den, ook bij die verdere voortgang, is het Jezus, ook in dit Schriftge-
deelte, Die Zich bij de taak, van de Vader Hem opgelegd, wel houdt 
en Die getrouw het spoor verkiest wat Zijn Vader Hem had voorge-
steld. 
Hem verlatende. En daar staat Hij nu, helemaal alleen. 
Maar weet u wat het smartelijkste is voor de Heere Jezus? Zijn 
discipelen, dat is erg, hoor. En dat zelfs één van de twaalve Hem 
met een kus verraden heeft. Dat is vreselijk. Maar van Zijn Vader 
verlaten. Wat een klacht aan het vloekhout straks. Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
U kunt u wel eenzaam voelen. U kunt wel gedenken van allen 
verlaten te zijn. U kunt wel klagen: “Zou God nog wel weten van mijn 
droevig lot?” Maar het is nooit zo ver en nooit zo diep als hier. Er is 
er maar Eén Die werkelijk tot in de diepste diepte geleden heeft. De 
lijdensweg is Hij gegaan om de zonden en om de ongerechtigheden. 
Maar opnieuw vind je getekend hoe de krijgsknechten en de over-
heden het niet voor het zeggen hebben, maar hoe Jezus de leiding 
heeft. 
Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas de 
hogepriester. Dat is nogal wat. Ze zijn daar gegaan van Gethséma-
né naar de tempel, naar de plaats waar Kajafas vergadering zou 
gaan houden, waar het hogepriesterlijk paleis was. Daar zijn ze naar 
toe gegaan. Weet u welke gang dat is? Dan moet je door de 
Schaapspoort de stad in. Waarom werd die poort de Schaapspoort 
genoemd? Wel, omdat in heel de Oude Bedeling door die poort de 
offerdieren werden in gebracht en geleid naar de tempel, om daar 
voor de zonden geslacht te worden en de straf te dragen, opdat het 
volk gezegend kon worden. Zie hier getekend, in vervulling gaan de 
Schriften dat Hij is als een lam, stemmeloos voor het aangezicht van 
zijn scheerders. En hier wordt het Lam Gods, Dat geslacht is van 
voor de grondlegging der wereld, door de Schaapspoort in gebracht, 
om in de tempel Gods de schuld op Zich te nemen van de ganse 
uitverkoren Kerk. Hij werd genoemd door Johannes de Doper: “Zie 
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het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. Nou, dat mag 
hier toch ook wel gelden, of niet? Dat heenwijzen, die uitroep: “Zie 
het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. Weet u wat dat 
betekent, gemeente? Als er een mens is vandaag die van zijn 
zonden en schuld bevrijd en verlost wil worden, het is alleen in Hem. 
Als er een mens is die tot vrede met God wil komen, het kan alleen 
door Hem. Als er een mens is die weten wil of het vlak ligt tussen 
God en zijn ziel, het is alleen te zien in Zijn ogen en het is alleen te 
ondervinden in Zijn borgtochtelijk hart. Is er een mens die het weten 
wil of het goed ligt tussen de Heere en je arme hart? Het is alleen op 
Golgotha’s kruis te vinden, waar Hij met de nagels door handen en 
voeten geslagen onder de hitte van Gods toorn, en betaald heeft 
voor al de schuld. En weet u hoe ver die betaling van de Heere Je-
zus Christus reikt? Nou, dat wordt getekend in het leven van Petrus. 
La-ten we nu tot elkaar zeggen in deze dag: Als het nu voor Petrus 
kon, dan kan het voor iedereen. 
En inderdaad, Judas, waarom ben je nu daar in die hof niet door de 
knieën gezakt? Want als het voor Petrus kon, dan kon het ook voor 
jou. Laat dat doordringen tot de huichelaar, tot die de naamgods-
dienst alleen maar aanhangt. Laat het doordringen tot een soldaat 
en krijgsknecht, die met zwaarden en stokken tegen Hem strijdt al 
zijn levensdagen. Laat het doordringen tot schriftgeleerden en ou-
derlingen, die met de Bijbel in de hand God buiten de deur van het 
leven weten te houden. Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem 
Zijn wegen leren. 
Hij wordt gebracht alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen verga-
derd waren. Dan zit je toch met een moeilijk punt. Dat is onbe-
grijpelijk. Dat waren mensen die de Schriften kenden. Je zou zeg-
gen, laten we nu eerlijk wezen; je zou zeggen: Die mensen hebben 
met wijd uitgebreidde armen Jezus ontvangen. Die hebben gezegd: 
“We wisten de Schriften al en nu zien we de Vervulling van de 
Schriften naar ons toe komen”. Ze wisten het Herodes te vertellen: 
“Bethlehem Efratha”. Ze wisten het continu te bewijzen met het 
Woord. Ze kenden de Schriften van buiten. Maar de Christus der 
Schriften kennen ze niet en Die zien ze niet. En in de theologie van 
die dagen is geen plaats voor de Heere Jezus Christus en de 
bloedtheologie die als vanzelf daar aan verbonden is. 
Tja, dat is de droeve conclusie. Voor vandaag net zo goed. Wat valt 
er van schriftgeleerden en ouderlingen te verwachten?! Weet u waar 
de Heere Jezus, en juist de kruistheologie, het meest verloochend 
wordt? Aan de theologische faculteiten. Die zeggen dat ze het 
Woord van God kennen, maar ze kennen Hem niet. Weet u waar 
juist de Heere het meest onteerd wordt? In het hart, in het centrum, 
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waar de Heere juist gediend zou moeten worden. Hoe vreselijk dat 
het in die tijd gold en het heden ten dage nog geldt, wat geldt het in 
alle tijden: “Gij hebt het de kinderkens geopenbaard, wat voor de 
wijzen en verstandigen verborgen is”. Ja, ze hebben Hem wel ont-
haald, om Hem zo snel mogelijk de dood in te jagen. Daar hebben 
ze Hem voor onthaald. 
Hij is binnen gebracht alwaar ze vergaderd waren. Daar zijn ze bij 
elkaar, de vergadering des doods, de vergadering des duivels. Met  
hun prachtige mantels aan. Wat zagen ze er deftig uit. En met de 
Naam van God op de lippen, maar een hart vol van haat en vij-
andschap. En hoe anders is het dan nog met Petrus. Je kan wel 
zeggen: “Petrus heeft Jezus verloochend. O, o, die slechte Petrus”. 
Maar er staat van Petrus geschreven: “En Petrus volgde Hem van 
verre”. Hij kon toch niet weg blijven. Dat is ook wat. Dat is liefde 
geweest. Trekkende liefde. Hij moes toch bij zijn Jezus zijn. Laat ik 
de nadruk mogen leggen op dat schone, wat daar toch in het leven 
van Petrus gevonden wordt. Weet u, die liefde, die God in het hart 
heeft uitgestort, die kruipt overal dwars doorheen. Of je het nu zelf 
onderkent of niet. Daar zorgt de Heere Zelf voor, dat ze wel op d’r 
plaats komen. Misschien heb je het weleens ondervonden en mee-
gemaakt. Het ging allemaal zo vreemd, maar toch trok de liefde. Je 
kon toch bij Hem niet weg blijven toen je misschien de wereld inge-
ademd had, toen je Hem verlaten had en op vele dwaalsporen ge-
gaan was. Hield je het vol? Of kwam er een dag dat je brak, en dat 
het toch daar naar toe moest? Dat je bij Hem niet weg kon blijven. 
Petrus volgde Hem van verre, om het einde te zien. En weet u waar 
hij gaat zitten? Hij gaat zitten bij de dienaren. Wat zijn dat voor 
figuren geweest, die dienaren? Nou, dat waren niet van die zacht-
zinnige mannen. Dat waren ruige lui. Ruige figuren die God niet 
vreesden. Ruige soldaten die niet op een mensenleven zagen. Wat 
zal dat voor praat geweest zijn onder elkaar? Zal dat verheffend 
geweest zijn? Ik geloof het niet. En daar gaat hij bij zitten. Weet u 
wat ik ergens las? Dat is nu een slechte plek om te verkiezen. Wie 
bij de zonde gaat zitten, wordt als vanzelf door de zonde verleid en 
verlokt. 
Wat voor plek kies je uit om naar toe te gaan? Je zegt: “Het zal mij 
niet gebeuren”. Nee, Petrus had een hoogmoedige gedachte bij 
zich. Dat bleek ook toen hij zijn zwaard trok en het oor van Malchus 
af sloeg: “Het zal mij niet gebeuren, mij krijgen ze niet klein”. En 
voordat hij het in de gaten heeft, daar zittende bij de dienaren, valt 
hij in de zonde, waarvan de Heere Jezus al gezegd had dat hij hem 
zou gaan bedrijven. Ziet u, hier zittende bij de dienaren, dat hij geen 
geloof gehecht had aan de waarschuwende woorden van de Heere 
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Jezus. Dat hij het maar zo vergeten was wat de Heiland had ge-
zegd. 
Hoe vaak heb je dat in je leven al mee gemaakt, dat je achteraf tot 
de schrikbarende ontdekking kwam dat je niet naar het Woord van 
God geluisterd had, dat je de waarschuwing niet ter harte genomen 
had. En hebben we het niet allemaal mee gemaakt, zeker wel in 
onze jeugdjaren, dat we zeggen: “Godsdienst is een harde dienst. 
De wereld is tenminste vriendelijk en vrolijk. Daar kan ik mijn hart 
aan ophalen. De Heere wil zeker dat we maar saai leven. Dat we 
een leven leven dat altijd maar bedrukt en zwart en grauw van kleur 
is”. Maar helemaal niet. Ben je er achter gekomen dat de Heere juist 
in alles, ook in het geven van Zijn heilige wet, het beste zoekt voor 
de mens, om je te beschermen, omdat Hij weet dat wij grenzeloze 
mensen zijn, o zo ver af kunnen zakken, tot alles in staat, tot alles 
geneigd zijn. 
De Heere wilde voor Petrus zorgen in Zijn waarschuwend woord. 
Maar hij heeft het weg gewuifd. 
En dan speelt zich van alles af in de zaal van de hogepriester. Je 
moet niet vergeten dat Petrus dat gezien en gehoord heeft. Weet u 
waar ik dat uit weet? Hier uit, dat de andere Evangeliën er melding 
van maken, Matthéüs niet in onze tekst, maar de andere Evangeliën 
wel, dat de Heere Zich heeft omgekeerd en Petrus aan zag. Dus het 
was mogelijk dat die twee elkaar zagen. Er was dus een open toe-
gang geweest. Petrus is deelgenoot geworden, hij heeft gehoord 
wat daar gezegd is. Nou, en daar hebben overpriesters en ouder-
lingen, de gehele Grote Raad valse getuigenis gezocht. Dat bete-
kent dit: hun doel stond vast en ze hebben hun doel gezocht te be-
reiken, opdat zij Hem doden mochten. En ze vonden niet. Daar wor-
den ze even neergezet door de Heilige Geest hier in het Woord. 
Daar worden ze even neergezet! Dat heel hun verderfelijke plan op 
niets uit dreigt te lopen. Vele valse getuigen, en ze vonden toch niet. 
Ze beginnen niks. En wat zullen ze daar zenuwachtig geworden zijn. 
Ze hadden eindelijk die Jezus gevangen, maar onderhand zou het 
daglicht aanbreken, de haan had inmiddels één maal gekraaid. Nog 
even en de nieuwe dag zou begonnen zijn, en ze moesten Jezus 
laten gaan, anders zou er een volksopstand komen als de mensen 
zouden horen wat er gebeurd was. Dus er begint haast te komen in 
het werk, in die vergadering van deze godgeleerden. 
En gelukkig, ten laatste, twee valse getuigen. “Hij heeft gezegd: “Ik 
kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen dezelve opbouwen”. 
Dat had de Heere Jezus inderdaad gezegd, ziende op Zijn eigen 
lichaam. En ze zeiden: “Hij heeft het gezegd van dat gebouw, waar 
zo vele jaren aan gebouwd is. Het is toch een ontering, het is toch 
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een beschaming. Of niet?” En de hogepriester staat op: “Antwoordt 
Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U”. Jezus zweeg stil. Ja, waar-
om zou je met de leugen in discussie gaan? Dat heeft geen enkele 
zin. Dat heb je wel ondervonden in je leven natuurlijk. O, die woor-
den waren zo vals. Je zei: “Daar klopt helemaal niets van”. En je 
ging je verdedigen. Nou, het werd alleen maar erger. Met de leugen 
hoef je helemaal niet in discussie. Dat heeft geen enkele zin. Dat 
doet de Heere Jezus hier ook niet. Bovendien, Hij zwijgt stil, omdat 
deze mensen het niet waardig zijn dat Hij een woord tot ze spreekt. 
Daar wil ik zo in de toepassing een ogenblik bij stil staan. U zegt: “Ik 
vraag er zo lang om en ik vraag er zo naar. Maar Jezus houdt Zich 
stil. God houdt Zich stil in mijn leven”. Hoe zou dat komen? Ligt dat 
aan Hem? Aan Hem van Wie het Woord zegt: “Die middellijk geeft 
en niet verwijt”. Of ligt dat aan u en aan mij? Waarom zou Hij spre-
ken als we het toch niet geloven! Waarom zou Hij Zijn mond open 
doen als Zijn eeuwige woorden voor ons toch als ijdele praat zullen 
zijn? De Heere weet het wel waar Zijn Woord op Zijn tijd is. Opdat 
wij uit zouden roepen, als Hij Zich stil houdt: “Ik geloof, kom mijn on-
gelovigheid te hulp, en spreek slechts één woord en Uw knecht zal 
genezen zijn”. 
Dan zegt de hogepriester: “Ik bezweer U bij de levende God dat Gij 
ons zegt of Gij zijt de Christus, de Zone Gods”. “Gij hebt het ge-
zegd”, zegt de Heere Jezus. Maar dan komt er iets vreselijks, iets 
vreselijks: “Ik zeg ulieden, als u Mij nu nog zult zien, dan zult u Mijn 
zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de 
wolken des hemels”. Wat betekent dat? De Heere Jezus zegt tegen 
de hogepriester en tegen heel die theologie die daar bij elkaar zit: 
“Voor u is de genadetijd bijna voorbij. Nu sta Ik voor u, als Borg en 
Middelaar, als een lam dat ter slachting wordt geleid. Maar weldra 
zult u Mij zien, niet meer als het Lam Gods Dat ter slachting wordt 
geleid. Maar onderhand zult u Mij zien als de Verwinnaar in de strijd, 
als de Koning van hemel en aarde, Die al de vijanden onder Zijn 
voeten vertrappen zal. Nog even en u zult Mij zien, zittende ter rech-
terhand Gods en komende op de wolken des hemels, opdat u 
geoordeeld zult worden. U oordeelt nu Mij, maar u helpt mee aan de 
verzwaring van uw eigen oordeel onderhand, wat Ik over u zal uit-
spreken”. Vreselijk! Laten we dat goed tot ons door laten dringen. 
Dat het niet om het even is onder de bediening van het Woord te 
verkeren. Laten we dat goed beseffen, dat het een grens kent. Dat 
de Heeren ons al zoveel uitstel gegeven heeft. Dat betekent niet dat 
we afstel zullen krijgen. Maar wij allen moeten geopenbaard worden 
voor de rechterstoel van Christus. En als we nooit in ons leven, aan 
deze kant van het graf, voor die rechterstoel van Christus terecht 
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zullen komen, dan hebben we te vrezen dat dit woord van Jezus ook 
ons zal gelden. 
En in een schijnvroomheid verscheurt de hogepriester zijn klederen. 
“God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van node?!” Eenparig 
antwoorden zij: “Hij is des doods schuldig”. 
En daar wil ik u op wijzen. Daar staat de Heere Jezus. Des doods 
schuldig, zeggen ze. Dat ziet Petrus. En wat ziet Petrus nog meer? 
Toen spogen ze in Zijn aangezicht en sloegen Hem met vuisten. En 
anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: “Profeteer ons, 
Christus, wie is het die U geslagen heeft?” Daar staat de Heere 
Jezus, met bulten en builen, met wonden in Zijn aangezicht en op 
Zijn lichaam. Daar staat de Heere Jezus, terwijl het speeksel van die 
mensen van Zijn aangezicht druipt. Daar staat Hij veracht, als de 
Man van smarten. Koninklijk, Hij deed Zijn mond niet open. Godde-
lijk, dat Hij het alles heeft doorstaan en doorleefd. Gewillig is Hij in 
die weg gegaan, want Uw wil geschiede. 
Als het nu de liefde was die Petrus trok naar die plaats, wat zou je 
dan denken als je Jezus zo ziet? We kennen toch als mensen onder 
elkaar die beroering als er liefde is en je ziet een geliefde ziek zijn of 
sterven! Dan breek je toch aan stukken, en dan zou je toch wat 
willen doen, maar je staat totaal machteloos. Zie hier het Woord 
Gods in vervulling gaan: “Hij heeft de pers alleen getreden”. Met in 
het aangezicht een lijdende Borg en Middelaar, vervalt Petrus zo-
meteen tot de meest vreselijke zonde, de oerzonde, de zonde van 
Adam en Eva, die ons aller deel is. Met Hem in het aangezicht. 
Moet je dat erkennen, als je het leven der genade kent? Hoe zoet is 
de gemeenschap met God geweest! En hoe weldra wist de zonde je 
te verlokken. Had je op zondag zo’n heldere indruk, zo’n heerlijk 
licht en zicht gekregen op die lijdende Borg en Middelaar: “Dat Ik 
voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. En 
een dag later, misschien dezelfde dag nog wel, heb je Hem verloo-
cend. Verloochend in je zonden en ongerechtigheden. En weet u 
wat het wonder is? Het wonder van heel Gods Woord, en het 
wonder dat plaatsgrijpt in al Gods volk. Dat is dat Hij getrouw is. Zijn 
wij ontrouw, Hij blijft getrouw. Dat blijkt ook hier. 
Daar staat de Heere Jezus. Voor wie? Voor wie? Voor Petrus. Voor 
Petrussen. Voor mensen die net als hij zijn. Petrus in zijn hoog-
moed. En zijn hoogmoed brengt hem weldra tot zonde. Want even 
later is daar een dienstmaagd, en die zegt: “Gij waart ook met Jezus 
de Nazarener”. Een dienstmaagd! Hij was voor een hele schare 
krijgsknechten niet bang. Hij trok zijn zwaard en sloeg het oor van 
Malchus af. En hier een dienstmaagd, zo’n onaanzienlijk meisje, die 
geen enkel recht had, niets had te vertellen in die dagen. Zo één! 
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Dat is het meestal, of niet?, in het leven van Gods Kerk. Dat als je 
achteraf gaat bedenken: “Wat is het nu dat mij tot zonde wist te 
brengen? Zo’n kleinigheid, waar je haast overheen zou zien”. Daar 
bedient de duivel zich van. Hij weet zijn instrumenten wel. Natuurlijk 
wel. 
Hier laat Petrus de wapens zakken, want wat heeft hij nu van een 
dienstmaagd te vrezen?! Hij loochende het voor allen, staat er. Dat 
is een ontkenning. “Ik weet niet wat gij zegt”. En als hij naar de voor-
poort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot dege-
nen die aldaar waren: “Deze was ook met Jezus de Nazarener”. Hij 
loochende het wederom met een eed: “Ik ken de Mens niet”. Weet u 
wat dat betekent? De eerste keer had hij het ontkend. Nu  maakt hij 
het zwerende teken erbij. Hij roept God tot Getuige. Met een eed, 
staat er. “Ik ken de Mens niet”. Ofwel, God is mijn Getuige. Ik spreek 
de waarheid voor u. U hebt geen reden om mij niet te geloven. Weet 
je wat je met een eed nog meer doet? Daarom moeten we er zo 
voorzichtig mee wezen. Met een eed doe je nog iets. Je roept God 
niet alleen tot Getuige aan. Maar je zegt ook: “God mag mij straffen 
als ik lieg”. Dat doe je met een eed. Dus wat doet Petrus hier? Hij 
had het eerst ontkend, en nu roept Hij God er bij. Hij erkent voor het 
aangezicht van God dat hij God niet kent. Dat is nogal een zaak, of 
niet? Wat maakt hij zich hier de toorn, de straf, de wraak van God 
waardig! 
En een weinig daarna, die erbij stonden, zeiden: “Gij zijt ook van die, 
want uw spraak maakt u openbaar”. Toen begon hij zich te vervloe-
ken en te zweren: “Ik ken de Mens niet”. Het gaat steeds een stap 
verder. Eerst ontkennen. Toen met een eed gezworen: “Ik ken de 
Mens niet”. En nu roept hij God nogmaals tot Getuige en nu noemt 
hij de straf er bij die hij ontvangen mag als hij ter plaatse liegt. Er 
staat: “Hij begon zich te vervloeken”. Hij zegt dus: “Ik mag naar de 
hel gaan. Laat mij eeuwig in het vuur zijn als ik Hem toch blijk te 
kennen. Ik ken de Mens niet”. 
Heb je dat in gedachten gehouden, dat daar door die opening ge-
zien kon worden in die zaal, waar die lijdende Borg en Middelaar 
stond? Waar naar toe hij door de liefde getrokken werd. Heb je dat 
in gedachtenis, dat Hij daar met bulten en builen, bebloed en gespo-
gen, daar staat in de plaats van het gericht? Even verderop is het 
Petrus die zegt: “Ik mag naar de hel gaan als ik Hem ken”. Wie heeft 
eigenlijk zwaarder gezondigd, Petrus of Judas? Weet u het? Ik weet 
het eigenlijk niet. Wie heeft er zwaarder gezondigd? Ziet u daarin 
het wondere geheim van Gods verkiezing? Maar ziet u daarin ook 
getekend het grote van de vergeving van God? Wat had de gods-
dienst in de dagen van de Heere Jezus goed opgepast. En de Hee-
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re Jezus zegt: “Weet je voor wie Ik nu gekomen ben? Voor hoeren 
en tollenaren”. Die hadden helemaal niet goed opgepast, en die 
hadden het veel erger gemaakt dan al die godsdienst. Maar die 
kwamen in de schuld. Of je nu een berg van schuld van een centi-
meter groot hebt of van tienduizend kilometer hoog. Als je maar in 
de schuld komt en mee erkent en mee belijdt met de apostel: “Ik ben 
de grootste der zondaren”. Zulken zal barmhartigheid geschieden”. 
Dat is het laatste nog. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 42 het 2e vers. 
 

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
Tot mijn spijze, dag en nacht, 
Daar mij spotters durven vragen: 
"Waar is God, Dien gij verwacht?" 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 
Hoe ik, onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 

 
Petrus kan er wel bij vloeken en zeggen: “Ik ken de Mens niet”, 
maar Jezus kent hem wel. Vindt u het geen wonder, ook hier: “Gelijk 
een lam, stemmeloos voor het aangezicht zijner scheerders”. Hij 
deed Zijn mond niet open. Vanuit die andere zaal heeft Jezus niet 
gezegd: “Ik ken deze mens nu ook niet meer”. Wat een wondere 
zaak, dat Hij getrouw gebleven is. Getrouw, ook aan Petrus. Die 
Hem van de Vader gegeven is. Denk er om dat het volk van de le-
vende God reden te over heeft om zich gedurig te verwonderen. En 
wat zal dat straks een eeuwige verwondering wezen, als het Gods 
gerechtigheid, Gods liefde en Gods trouw blijkt te zijn waardoor ze 
binnen gaan in de gewesten van eeuwige vreugde. 
Terstond kraaide de haan, en er gebeurt nog niets. Welnee. Terecht 
wijzen de kanttekeningen er op, en zoals het ook staat in de andere 
Evangeliën: “Terstond kraaide de haan en Christus had hem aan 
gezien”. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan. Petrus werd 
indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: “Eer de 
haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen”. 
Wat gebeurt er nu met Petrus? Hij wordt verootmoedigd. Hij wordt 
vernederd. Waardoor? Door het Woord van de levende God. Wat is 
het wat hem overtuigt? Het Woord. Indachtig het woord van Jezus, 
Die tot hem gezegd had. Dat is het. 
En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Wat maakt het wenen 
van Petrus nu zo bitter? Wat is daarin het verschil met Judas? Met 
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Ezau bijvoorbeeld? Judas ging heen naar zijn eigen plaats. Het 
volgende hoofdstuk verhaalt er van, die vreselijke geschiedenis hoe 
Judas aan zijn einde gekomen is, en wakker geworden is in de eeu-
wige nacht, in de plaats waarvan Petrus zegt: “Daar mag ik naar toe 
gaan als ik Hem toch blijk te kennen”. Nou, daar ging Judas heen, 
terwijl hij Jezus kende; terwijl hij gezegd had: “Rabbi”, en Hem 
gekust had. Dat is wat! Zo dichtbij geweest. Nabij u is het Woord. Zo 
dichtbij de genademiddelen en de genadebetoningen Gods ge-
weest. En dan heen gaan naar je eigen plaats. Hoe vreselijk! 
Ezau, hij zocht de plaats des berouws met tranen, maar hij vond 
hem niet. Die had ook tranen over zijn wangen lopen. Het Woord 
zegt: “De droefheid der wereld baart de dood”. Daar zit het punt. En 
de droefheid naar God baart een onberouwelijke bekering tot 
zaligheid. 
Wat maakte die tranen nu zo bitter? Niet de gedachte: “Nu ga ik niet 
meer naar hemel, of nu is het voor mij bekeken”. Dat is de diepste 
smart van een vernederd kind Gods niet. De diepste smart is dit: ik 
heb het Hem aangedaan. Die blik van Jezus, van die lijdende Borg, 
Die daar in al de verachting stond, die brak hem aan stukken. Ik heb 
Hem in het aangezicht geslagen. Ik heb Hem ontkend, Hem ver-
loochend, terwijl Hij eeuwig mijn lof en alle eer waardig is. Al zou 
Petrus naar de hel verwezen zijn, gelooft u werkelijk dat Petrus in 
eeuwigheid een kwaad woord van God had kunnen uitspreken? 
Welnee toch! Deze man is hier op die plaats, naar buiten gaande, 
weende hij bitterlijk; deze man is het hier aan alle kanten met God 
eens. De Heere mag met hem doen naar het vrije van Zijn wil en 
welbehagen. Het zal altijd goed zijn. Het zal altijd door Petrus aan-
beden worden. Het gaat niet meer om zijn ziel en zaligheid in de 
eerste plaats. Het gaat om de eer en de verheerlijking van God. Hij 
weende bitterlijk. Hij had tegen de liefde gezondigd. En dat maakte 
de smart van Petrus uit. 
Ken je die gang? Ken je die vreselijk ontdekkende weg, dat je zo 
openbaar moet komen? Petrus ging naar buiten. U zegt: “Dat is ook 
wat! Nu gaat hij bij Jezus vandaan”. Maar buiten op dat eenzame, 
stille plekje valt hij Jezus te voet. Dat is het wonderlijke. De aarde is 
toch des HEEREN en haar volheid, Psalm 24. Dat betekent: God is 
overal. En waar ze Hem ook te voet zullen vallen, Hij ziet ze en kent 
ze. Weet u wat ik vanochtend nog las bij een Schotse puritein? Dat 
wil ik u toch niet onthouden. Die zei: “O kind van God, als u nu ge-
zondigd hebt, als u nu zwaarlijk gezondigd hebt, als u nu tegen de 
liefde gezondigd hebt, Wellicht bewust en moedwillig. Als u uw lieve 
Jezus nu in het aangezicht hebt geslagen. Kwelt u zich dan alstu-
blieft niet langdurig met gedachten, vreselijke gedachten aan uw 
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zondigheid en ellendigheid, met gedachten aan Gods toorn en Zijn 
vloek over u. Maar vlucht zo snel als mogelijk is tot aan de voeten 
van God, tot aan Golgotha’s kruis, tot vlak voor die Heere Jezus 
Christus, Die voor u leed en stierf. En klaag Hem uw nood en zon-
digheid, stort voor Hem uit uw gans hart en wordt geholpen en vindt 
genezing in Zijn wonden. Want Hij zal ze niet afwijzen, niet heen-
zenden, maar Hij zal ze welkom heten. Die tot Hem de toevlucht 
neemt, die zal toch met Hem niet beschaamd uit komen. Opdat zo 
haast als mogelijk is, zegt die Schotse vader, u de vergeving aan 
eigen hart en leven zult mogen beleven”. 
Dat is nog even een andere taal dan de trend van vandaag. Een 
geoefend kind van God kent vele diepe ellende-gangen. O ja, het 
gaat door de diepte heen, door donkere dalen van ontdekking enzo. 
Maar is dat een doel in zichzelf? Is dat een grond? Is dat iets waar 
je op kan bogen? Of laat dat iets zien van je eigen hardnekkigheid 
en je onbekeerlijkheid. Nee, die Schotse vader had het juist gevat. 
Of niet? Vlucht zo snel als mogelijk is tot aan de voet van Golgotha’s 
kruis. En juist voor zulken hing Hij toch aan het vloekhout der schan-
de, die zonden en slechtigheid hebben, in wier leven er reden is om 
te vergeven, in wier leven er zonden zijn om te vergeven. Voor de-
zulken is Hij die bit-tere weg van lijden en sterven gegaan. 
Naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Weg bij de wereld en bij de 
godsdienst. Naar buiten. Buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dra-
gen. Nou vooruit, laat ik dat hierbij zeggen. Naar buiten gaande, 
weende hij bitterlijk. 
Heb je dat weleens mogen betrachten? En heb je ondervonden hoe 
het bij God is? Dat zulke tranen nu in Zijn fles worden vergaard. 
Nee, niet die krokodillentranen. Maar zúlke tranen, die worden in 
Zijn fles vergaard. En voor zulken geldt dat Hij ze kronen zal met 
blijdschap. Blijdschap zal op hun voorhoofden wezen. Blijdschap, 
onbepaald, door het licht dat van Zijn aanzicht straalt, het zal ten 
hoogste toppunt stijgen. Zo is het met Petrus afgelopen. 
Wat een donkere tijd ging die man tegemoet. Vreselijk, wat is dat 
een nacht geweest! Bitterder dan de dood de verlating van God. 
Voor mijn zonden aan het vloekhout der schande. 
Maar eindelijk, Jezus kwam terug op wat Hij eens begonnen was. 
Petrus, heb je Mij lief? Tot driemaal toe, in een verdiepende trap. En 
ten laatste laat Petrus zich in het diepst van Zijn hart zien. Gij weet 
alle dingen. Ook dit. Dit weet U ook. Ik wil voor U niets verhelen. Dat 
is de gang van de Kerk. Maar U weet ook dat ik U lief heb. 
Wat een wonder, dat in Petrus’ leven waar bleef: “Wij hebben Hem 
lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. 
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Nou, is dit Woord niet een Woord vol van genade geweest! Opdat 
het ons allen uitdrijft naar buiten, om bitter te wenen. En die buiten 
staan, die worden binnen gebracht: “Komt in, gij gezegenden Mijns 
Vaders en beërft het Koninkrijk, dat voor u is weggelegd van voor de 
grondlegging der wereld”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 5 

 
Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid, zijn des HEEREN paân 
Hun die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaân vergeven; 
Ik heb tegen U, o HEER', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 


