
Navolging 3 
MET HEM LIJDEN 
 
Petrus hoort na de opstanding uit de mond 
van Jezus dat navolgen lijden  
zal zijn. Met Hem lijden 
 
 
Wij lezen eerst uit de Bijbel: Jezus in gesprek met Petrus (Joh. 21:15-19) 
 

15. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon 
Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei 
tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: 
Weid Mijn lammeren.  
16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van 
Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U 
houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.  
17. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt 
u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen 
hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle 
dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn 
schapen.  
18. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf 
en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen 
uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet 
heen wilt. 
19. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God 
verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg 
Mij! 

 
Het was zoals het was. Drie keer krijgt Simon Petrus een vraag. Jezus had 
verwijten kunnen maken. Hij had Hem immers drie keer verloochend. Hij had 
zich willen ontdoen van de Meester. Het gevaar van de medestanders van de 
Joodse leiders werd te groot. Maar er klinken geen verwijten, wel vragen. 
Jezus vraagt om liefde. Dit maakt Simon (de oude naam voor Petrus) klein. 
Zo roept de Meester hem opnieuw om mensen, groot en klein, als schapen en 
lammeren te weiden en te hoeden. Zelfs Simon mag in Zijn dienst blijven. Hij 
bevestigt hem in deze taak. Maar dan gaat Hij verder. 
 



Het is zoals het is. ‘Een ander zal u omgorden en je brengen waar je niet wilt 
zijn’. Woorden van de opgestane Jezus tot Petrus. Het is na Pasen. Jezus heeft 
de dood overwonnen, Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Petrus 
die Hem wil volgen in het geloof hoort van een gordel en een weg die hij niet 
verlangt te gaan. 
 
De levende Christus stelt Petrus’ leven niet mooier voor, niet rooskleuriger. 
Een gordel. Een gebonden leven op een weg waar je nooit van droomt en 
zeker niet op hoopt. De levende Christus brengt hem deze onder ogen en zet 
Zijn geliefde discipel in die werkelijkheid. Hij stelt hem zijn toekomst 
realistisch voor. Zo zal het zijn. Een ander zal u gorden. Navolgen is een 
gebonden leven. Gebonden door lijden, pijn, verdrukking, lasten, zorgen. U 
kunt het wel invullen voor uzelf. 
 
Het wordt zoals het niet was. Uw werk is voorbij, het is niet anders, maar dat 
doet wel pijn. Uw kinderen leiden hun eigen leven, u zou dat wel anders willen 
zien. Uw familie wordt alleen maar kleiner, verdriet is blijvend. U mist uw 
vrouw of man, dat wordt nooit meer zoals toen. U raakt de regie over uw 
leven kwijt. U bent minder mobiel, minder gezond, afhankelijker en 
kwetsbaarder dan ooit. Dit wilde u niet, maar deze gordel is er wel. Alles is 
anders. 
 
Lijden is een te groot woord? U treft waarschijnlijk geen gevangenis of 
geweld. Maar lijden kan ook anders, op een andere manier, gevoelig zijn. 
Als u niet begrepen wordt in uw geloof. Als er geen aandacht is voor uw strijd 
en twijfel. Als u niet serieus genomen wordt in uw zorgen. Als er geen begrip 
is voor uw afhankelijkheid. Als u niet meer mag zijn wie u bent en u wordt 
geleefd. U lijdt eraan. 
 
Gebracht worden waar je niet wilt zijn. Johannes de Doper getuigt van minder 
worden. Hij moest zelfs de gevangenis in en sterven. Martelaarschap. 
Gebonden tot in de dood. Saulus krijgt op het moment van zijn bekering te 
horen dat hij moet opstaan en dat hem daarna verteld zal worden wat hij 
doen moet. Zijn weg is ook een voortdurende worsteling van minder worden 
om Christus wil. Hij heeft last van de doorn in zijn vlees. 
 
Gebracht worden waar je niet wilt zijn. Simon wordt gebracht waar hij niet 
wilde zijn. Dat was voor hem een pittige leerschool. Blijkbaar vond Jezus dat 
hij dat nodig had. Het hoort blijkbaar bij discipel zijn. Het is wat het is. 
Bovendien blijkt het een levenslange leerschool te zijn. Nooit zwaait hij af. 



 
Met een blij vooruitzicht. Johannes de Doper, Saulus van Tarsen en Simon 
Petrus zijn voorgangers. Er is geen andere weg om het koninkrijk der hemelen 
binnen te gaan. Jezus windt er geen doekjes om. Verdrukking en lijden zullen 
het deel zijn van allen die Hem volgen. Kruis en schande verdragen, vanwege 
de vreugde die is voorgesteld. Volgen betekent dat Jezus voorop gaat. Er 
staan altijd Zijn voetstappen. Die zekerheid troost. Want het komt goed, dat 
blijde vooruitzicht streelt. 
 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) 
ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 


