
Lucas 24:33,34
En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem en

zij vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd,
en dezen zeiden: De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.

Nadat Jezus verschenen was aan de Emmaüsgangers en zij Hem bij het breken van het brood hadden herkend en
ze daarop ‘ophielden Hem te zien’ (zoals het Grieks letterlijk zegt), zijn ze spoorslags teruggegaan naar Jeruzalem.
Nog voordat zij hun verhaal konden doen, werden ze met een opmerkelijk zinnetje begroet: De Here is waarlijk
opgestaan en is aan Simon verschenen. Het is een zinnetje waar je, vooral wat betreft het tweede gedeelte,
gemakkelijk overheen leest: en is aan Simon verschenen.

Dit korte zinnetje laat zien dat Jezus Petrus in het bijzonder op het oog had, meer nog, in zijn hart! Waarschijnlijk
heeft dit alles te maken met de verloochening door Petrus van Jezus (Luc. 22:61,62). Suggereert Marcus 16:7 ook
niet de bijzondere plek die Petrus voor Jezus na de opstanding innam: [m]aar gaat heen, zegt zijn discipelen en
Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft (onderstreping jgh)? Het
afzonderlijk noemen van Petrus doet zoiets vermoeden. Het gegeven dat Jezus persoonlijk aan Petrus is
verschenen, wordt ook door Paulus in 1 Corinthiërs 15:5 vermeld: en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de
twaalven. (Het spreken van Paulus over ‘de twaalven’ terwijl er nog maar elf discipelen zijn na de dood van
Judas, is geen reden om aan de juistheid of betrouwbaarheid van zijn woorden te twijfelen, we komen het zodanig
spreken over ‘de twaalven’ ook tegen in Johannes 20:24 wanneer Thomas daar ‘één der twaalven’ wordt
genoemd.)

Dit persoonlijk verschijnen van Jezus aan Petrus is voorafgegaan aan zijn verschijnen bij het meer van Tibérias.
Wie is met dat verschijnen niet bekend? Een verschijnen waarbij Jezus opnieuw bijzondere aandacht heeft voor
Petrus. De vertalers hebben boven dat gebeuren, dat opgetekend staat in Johannes 21:15 v.v., geschreven: Petrus
in ere hersteld. Het is dat opschrift dat ons beeld van de verschijning van Jezus aan Petrus bepaald heeft. Het is
maar de vraag of je hier moet spreken van een in ere hersteld worden van Petrus. Nergens ligt een toon van
verwijt of vermaan en zelfs niet een teruggrijpen of terug verwijzen naar dat, helemaal voor Petrus, zo pijnlijke
moment. Hij had bittere tranen gehuild (Luc. 22:62)!

Over de inhoud van het eerste verschijnen wordt ons niets verteld! Het is privé. Laat dat niet de grote liefde van
Jezus zien? Hij kent het hart. Dat van u en mij en wil ons persoonlijk als de Levende ontmoeten. Sta ik daar voor
open? Wie Hem zo ontmoet zal zeggen: de Here is waarlijk opgestaan en is ook aan mij verschenen! Hij zoekt
naar het moment… Mag het vandaag zijn?

Gebed
Als iets uit de geschiedenis van Petrus duidelijk wordt dan is het Vader, Uw onmetelijke liefde en genade. Wij
mogen het nog zo verbruid hebben, maar U ziet ons hart aan. U kende Petrus beter dan hij zichzelf kende, zo kent
U ook ons beter dan wij onszelf kennen. Diep in zijn hart was maar één verlangen, verzoend te worden met zijn
Meester. Mag ons hart zo aan Uw Zoon toebehoren als het zijne, dat ook wij als hij Jezus Christus als de levende
in ons leven kennen.
Amen.
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