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Petrus, de leerling 
Schriftlezing: Matteüs 26:69-75 

 

‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ … ‘Echt ik ken die man niet!’ 

… ‘Ik-ken-die-man-niet!’ 
De dienstmeisjes van de hogepriester hebben een leerling van 

rabbi Jezus uit Galilea in een hoek gedreven. Petrus kan geen 

kant meer uit. Om zijn hachje je redden ontkent hij drie keer dat 

hij ook maar iets met Jezus heeft te maken. In de vroege 

ochtendschemering kraait een haan. 
 

Zijn eigenlijke naam is Simon Barjona. Simon, zoon van 

Johannes. Visser uit Betsaïda. 

Zijn netten, zijn vissersboot, zijn gezin – kortom zijn hele 
vroegere bestaan – heeft Simon achter zich gelaten. En hij is 

Jezus gevolgd. Drie jaar lang is hij met rabbi Jezus en zijn 

leerlingen door het hele land van Judea en Galilea getrokken. 

 
Vanaf het begin is Simon erbij geweest. Getrokken, geboeid, 

geroepen door deze bijzondere rabbi uit Nazaret. Rotsvast is zijn 

geloof in Jezus, om jaloers op te worden: ‘U bent de Messias, de 

Zoon van de levende God’ (Matteüs 16:16). Ja, Simon – die van 

Jezus de bijnaam Petrus / Rots krijgt – weet het zeker: deze 
Leraar is de langverwachte Bevrijder van Israël. Het Koninkrijk 

van God is aanstaande. De Romeinen zullen binnenkort hun 

biezen moeten pakken. 

 
Maar hoe anders is het gelopen, deze laatste dagen in Jeruzalem. 

Het begon allemaal zo indrukwekkend. Op een ezel daalt Jezus de 

Olijfberg af. De toegestroomde menigte pelgrims, die deze dagen 

voor het Joodse Paasfeest in Jeruzalem zijn, zijn laaiend 
enthousiast: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die 

komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Heel de 

stad Jeruzalem raakt in rep en roer (Matteüs 21:9-10). 

En wat er daarna in de tempel gebeurt: Jezus die de veemarkt 
schoonveegt, de handelaren wegjaagt en de tafels van de 

geldwisselaars omvergooit. Wat een sensatie. De mensen 

drommen om rabbi Jezus heen. Blinden en verlamden komen 

naar de tempel en worden door Hem genezen. Kinderen zingen 
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hun loflied: ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ Maar al gauw is 
hun enthousiasme gedoofd, hun loflied verstomd. 

 

De geestelijke leiders van het volk, de schriftgeleerden en de 

oudsten voeren intussen hun duivels plan uit. De agenten van de 
tempelpolitie nemen rabbi Jezus gevangen. Hij wordt hardhandig 

afgevoerd naar het paleis van Kajafas, de hogepriester. Monddood 

zullen ze Hem maken, die o zo populaire rabbi uit Galilea. 

 
Intussen heeft Petrus, de leerling slim gebruik gemaakt van de 

drukte en de duisternis van de nacht. Hij is onopvallend zijn 

Meester gevolgd. We zien hem zitten op de binnenplaats van het 

paleis van de hogepriester. In het hol van de leeuw. Je moet maar 
het lef hebben. 

En dan gebeurt het. Het onverwachte, het onvermijdelijke. Een 

dienstmeisje. Ze meent hem te herkennen als een leerling van 

rabbi Jezus: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ Petrus 

schrikt zich rot. Hij vlucht in de ontkenning. Maar daardoor 
verwijdert Petrus zich radicaal van Jezus. Elke band met de 

Meester snijdt de leerling door. En dat terwijl Jezus juist hém 

daarvoor had gewaarschuwd. 

 
Een uur later – in het poortgebouw – ziet een ander meisje 

hem: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ Heftiger dan de 

eerste keer ontkent Petrus ten stelligste dat hij Jezus zou 

kennen. Maar nu de omstanders er zich mee gaan bemoeien en 
hem aanspreken op zijn Galilees accent begint hij te vloeken en 

te zweren: ‘Ik ken die man niet!’ In het schemerdonker kraait 

een haan. 

Dan herinnert Petrus zich de woorden van de Meester en breekt 
er iets bij de leerling. Vlijmscherp is de pijn die hij voelt. Diep, 

heel diep is zijn teleurstelling in zichzelf. Drie keer een aanval van 

Satan. Drie keer een kans om te laten zien hoe sterk zijn geloof in 

Jezus is. Drie keer gefaald. Petrus, de leerling vlucht naar buiten 

en begint – vol schaamte en berouw – hartstochtelijk te huilen. 
 

Simon Petrus, een mens als u en jij en ik. Hij wordt door Jezus 

geroepen om leerling van Hem te zijn. Rotsvast is zijn geloof. Hij 

verloochent zijn Meester. Maar ook voor hem is er vergeving en 
verzoening. Ook voor hem is er  – na Pasen – een nieuw begin 

mogelijk. Voor hem … en voor ons! 


