Petrus – geroepen
lezen: Marcus 1:14-20
Van de twaalf leerlingen van Jezus is Simon Petrus wel de
bekendste. Van niemand wordt ons in het evangelie zoveel
verteld als van deze stoere leerling uit Galilea. Simon, de
visser. Iemand die tegen de stormen op het meer en tegen de
stormen van het leven opgewassen is. Simon staat zijn
mannetje.
Op zekere dag is rabbi Jezus van Nazaret langs het meer van
Galilea gekomen. Simon en Andreas, de broer van Simon, zijn
aan het vissen. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van
jullie vissers van mensen maken.’
En zo wordt Simon, bar Jona - de zoon van Jona / de zoon van
Johannes, een volgeling, een leerling van rabbi Jezus van
Nazaret. Een vissers-mens wordt mensen-visser.
Zo kan je leven ineens radicaal veranderen. Als Jezus Christus
bij je langs komt. Als de Zoon van God een beroep op je doet.
‘Kom, volg Mij!’ Wat doe je dan?
Simon, bar Jona, is Jezus gevolgd. Van Galilea naar Judea, naar
de stad van God, Jeruzalem. In de hof van Getsemané, in de
voorhof van de hogepriester, rond het kruis van Golgotha.
Simon, bar Jona, is erbij.
Als ik hem wat typeren mag: Simon is een mens met uitersten.
Met ups en met downs. Hij heeft het in zijn leven niet
gemakkelijk gehad met het volgen van Jezus. Zeker, iedereen
moet leren Jezus te volgen. Maar door zijn karakter is dat voor
Simon best wel moeilijk.
Zijn leven laat zien dat je niet zomaar een volgeling en leerling
van Jezus wordt. In Simons leven wordt duidelijk dat Jezus je
tot zijn leerling máákt!
En als Jezus niet voor hem was blijven bidden, was zijn geloof
zeker bezweken.
Simon blijkt een emotioneel en impulsief mens te zijn. Hij is - in
de kring van Jezus' leerlingen - altijd 'haantje de voorste'. Een
grote mond en een klein hartje. Je kent dat soort type mens
vast wel. Een paar voorbeelden uit het leven van Petrus?
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* Door het geloof loopt Petrus op het water, zinkt weg en
schreeuwt: ‘Here, red mij’ (Matteüs 14:29).
* Op de berg der verheerlijking: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier
zijn: laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes
en een voor Elia’ (Marcus 9:5).
* Bij de voetwassing: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar
ook mijn handen en mijn hoofd!’ (Johannes 13:9).
* In de hof van Getsemané: een offermes, een oor eraf en een
wegvluchtende Petrus (Johannes 18:10).
* Na zijn verloochening: Petrus kruipt als een geslagen hond in
alle eenzaamheid weg.
Simon Petrus, een mens van tegenstellingen. Aan de ene kant
is zijn hart vol van gepassioneerde liefde voor Jezus. Aan de
andere kant kan hij beslist geen streep halen door zichzelf. Hij
wil Jezus wel vólgen, maar hij wil daarbij wel koploper zijn.
In Petrus ziet Jezus - op zijn weg naar het kruis - een steen des
aanstoots, iets van Satan. Telkens weer probeert Satan vat te
krijgen op Petrus' leven.
Simon. Zijn naam betekent: Hij hoort. Wie hoort? Simon hoort.
Simon hoort op een zeker moment in zijn leven de stem van
God, de stem van Jezus. Hij hoort en geeft gehoor aan deze
roepstem. Simon volgt rabbi Jezus. Tot aan de voet van het
kruis op Golgota.
Zijn eigenlijke naam is: Simeon, of korter Simon. Petrus is zijn
bijnaam: Rotsman.
Die bijnaam heeft hij van Jezus gekregen toen hij belijdenis
deed van zijn geloof. (Matteüs 16:15-18). Met deze bijnaam
onderstreept rabbi Jezus, dat Petrus de rots is waar Jezus – na
Pasen en Hemelvaart – zijn gemeente op zal bouwen.
Nadat velen van Hem waren weggegaan vraagt Jezus aan zijn
leerlingen: ‘Willen jullie soms ook wegggaan?’ antwoord Simon
Petrus: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt
woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat
U de Heilige van God bent’ (Johannes 6:68-69).
Simon Petrus. Een mens met passie. Hartstochtelijk veel houdt
hij van zijn Meester. Een bijzondere band is er tussen deze
twee. Niets en niemand kan hen van elkaar scheiden!
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