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Petrus – op een afstand 
lezen: Marcus 15:33-41 en Lucas 23:49 
 
Hij durft niet dichterbij te komen, maar ook op een afstand kan 
Simon Petrus het precies volgen. Hoe Jezus door de straten 

strompelt met die zware dwarsbalk op zijn schouders. Hoe Hij 
onderweg wordt uitgelachen en uitgescholden. Maar dichterbij 
komen … dat is veel te gevaarlijk. 
De soldaten jagen Hem op als een beest. Ze hebben Hem een 
kroon van scherpe doorntakken op zijn hoofd gedrukt. Het 
bloed loopt over zijn gezicht. 
Daar gaan ze – de stadspoort uit – de kale heuvel op die zoveel 

lijkt op een mensenschedel. Een afgrijselijke plaats waar al 

zoveel misdadigers van het ergste soort aan hun eind zijn 
gekomen. 

 
Tussen de grote massa van toeschouwers kan hij het 
meemaken. Onbegrijpelijk. Drie jaar lang heeft Simon Petrus 

gezien hoe iedereen de Meester nodig had. En nu hangt Hij 
daar verlaten en verraden. Zelfs door hem, zijn meest trouwe 
leerling: Simon, bar Jona – met de bijnaam Petrus: Rots! Ach 
kom nou … 
 
En dan opeens wordt het donker. Midden op de dag. ‘Op het 
middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur 

aanhield.’ Duisternis. Angstwekkende, oordelende duisternis. 
En dat op het moment dat de zon op haar hoogste punt staat. 

Een duisternis, die als een donker kleed het hele land overvalt. 
Hier zijn krachten aan het werk, die wij mensen niet kunnen 
verklaren. Alle natuurwetten worden opzijgeschoven. 
En in die duisternis … Gods oordeel. God heeft de mens 
verlaten! Zelfs zijn eigen Zoon heeft God verlaten. Vanaf het 

kruis hoort Simon Petrus zijn Meester - in zijn moedertaal het 
Aramees - schreeuwen: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani? … Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
 
De woorden van Jezus snijden door zijn ziel. Verlaten! Niet 
alleen hij, Simon Petrus, heeft de Meester losgelaten. Ook God 

heeft zich van zijn eigen Zoon, de Mensenzoon, afgewend. Dit 
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is het uur van het Rijk van de duisternis. Satan heeft nu recht 
op Hem, omdat God Hem van Zich heeft weggestoten. 
Het is onvoorstelbaar wat hier op Golgota gebeurt. Eigenlijk 
begrijpen we er – net als Simon Petrus - niets van. God, die 

zijn eigen Zoon, het liefste en kostbaarste wat Hij bezit aan 

Satan en de dood overgeeft. 
En Jezus Zélf: Hij weet wat er met Hem gebeuren zal. Hij weet 
dat Hij vóór zijn sterven door God zal worden losgelaten. En nu 
is het dan zover. Daar hangt Hij dan, van God en mensen 
verlaten! Veel mensen lopen weg. Nee, om iemand te zien 
sterven aan een kruis daar hebben ze geen moeite mee. Maar 
voor de onheilspellende duisternis gaan ze op de loop. 

 
‘Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand 
blijven staan …’ Tussen al die mensen die Jezus hadden gekend 

zien we ook Simon Petrus staan. Op een veilige afstand. Nee, 
dichter bij het kruis komen durft hij niet. Bovendien, hoe zou 
hij ooit de Meester nog onder ogen kunnen komen? Maar op 

Golgota is hij er bij. Met eigen ogen heeft hij gezien: Jezus’ 

dorst en zijn lijden. Met zijn eigen oren heeft hij gehoord: 
Jezus’ angst en zijn roepen in de duisternis. 
Simon Petrus is er bij als de Meester een luide kreet slaakt en 
de laatste adem uitblaast. Op een afstand! 
 
Hoe zal hij zich - op die veilige afstand van het kruis - hebben 

gevoeld? Hij die zo’n grote mond had: ‘Ik zal U nooit in de 
steek laten!’ Simon Petrus heeft zichzelf overschat en de macht 
van Satan onderschat. Hij heeft zijn Meester verloochend. Hij 
heeft zich van Hem losgescheurd. ‘Hoe heb ik dat toch kunnen 
doen?‘ Hij doorleeft iets van het lijden dat hij zijn Meester heeft 
bezorgd. ‘Ik ben de schuldige. Ik ben de eigenwijze. Ik ben de 

overmoedige. Ik meende het te weten en te kunnen. Ik, ja ik!’ 

 
‘Berouw komt na de zonde’ is een bekend spreekwoord. Ook 
voor Simon Petrus die zelfs zijn Meester heeft verloochend en 
vervloekt is er vergeving. Ook voor hem heropent Jezus de 
poorten van het paradijs. Het voorhangsel in de tempel scheurt 
immers van boven naar beneden. Wie berouw toont, zijn schuld 
erkent en onvoorwaardelijk in Jezus als zijn Redder gelooft 

hoeft niet meer op een afstand te blijven staan maar mag met 
Hem mee naar binnen! 


