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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: De bril 

Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 26: 58a, 60, 63a 
Petrus volgde Hem op een afstand. En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, vonden 
zij niets. Maar Jezus zweeg. 
Soms horen we een mening over iemand, die wij niet goed kennen. Wat gebeurt er dan bij 
ons? Vaak nemen we al snel de mening van die ander over. Of we leggen onze eigen ervaring 
ernaast door die persoon eerst zélf van dichterbij te bekijken. Niet door de bril van een 
ander, maar juist door eigen lenzen. 
Petrus had met andere leerlingen drie jaar gekregen/genomen om Jezus van naderbij te 
leren kennen. En hij kon zich níet voorstellen om níet bij Hem te zijn. Totdat er 
moeilijkheden ontstaan. Niet zelden nemen mensen dan afstand. Niets menselijks is Petrus 
en ons dan vreemd: Petrus volgde Hem op afstand. 
En moeilijkheden om Jezus namen in rap tempo toe. Mensen die Hem gegrepen hadden, 
waren mogelijk ook mensen die door Zijn woorden gegrepen waren. Want als Hij sprak, 
sprak Hij met gezag. Uit de kring van Z’n gehoor werden mogelijk mensen gezocht die wilden 
meedoen in een soort snelrechtprocedure. 
En hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. En wáár is Petrus? Door 
zich als buitenstaander op te stellen zorgt hij niet voor de ontlastende verklaring voor de 
Heiland. En wat zou ik gedaan hebben, als ík daar gestaan had? Zou ik smeken om Zijn leven 
òf mijn lijfsbehoud voorop stellen? 
Hogepriester Kajafas zit vóór. Op een gegeven moment gaat ‘t over de tempel van Herodes, 
waaraan ze zolang gebouwd hebben. Jezus leek te zeggen, dat Hij die in drie dagen zou 
kunnen maken en breken. Wie snapte, dat Hij Zichzelf zag als ‘tempel van God’ in ‘t licht van 
Pasen? Op dat moment toch níemand! 
Maar Jezus zweeg. Wéét u: zwijgen heeft een bepaalde werking. Als 2 mensen de hele reis 
afleggen in de auto zonder een woord te wisselen, is dat verstikkend. Er bestaat ook een 
zwijgen, dat bestaat uit een met stomheid geslagen zijn door een bepaalde ervaring van 
verdriet. Dan kan je géén woord uitbrengen. 
Maar wat zit er in dat zwijgen van Here Jezus? Een gelovige herkent daarin iets van het 
wanhopig makende van een gebed, dat ergens níet beantwoord wordt. De profeet Jesaja 
(53:7) tekent ‘m dan ook als Lam dat stom is voor zijn scheerders. Oog in oog met wolf in 
godsdienstige schaapskleren. Heftig allemaal! 
Door te zwijgen nodigt Jezus ook ons uit om te vertellen ‘door welke bril’ wij naar Hem 
kijken. Hij is hoogstpersoonlijk geïnteresseerd in je visie op Hem. Dikwijls zeggen wij: ‘Wat 
maakt ‘t uit wat ik over Hem denk? Bovendien: dat wéét Hij!’ En tóch, Hij vindt onze kijk op 
Hem zo belangrijk, dat Hij ‘t wil hóren. 
Dat is de basis voor jouw en mijn geloof. Het persóónlijk antwoord op Zijn vraag: ‘Wie zeg jíj, 
dat Ik ben? Voor Kajafas was ‘t zo duidelijk: Godslasteraar. En Petrus: hij dacht ‘t ooit te 
weten. En jíj? Gelukkig al die mensen, die door de Geest nèt als Petrus later op Pinksteren 
zeggen: Zoon van de levende God. Amen. 
 


