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VEERVIERING ZONDAG  24 FEBRUARI 2019 
 
PETRUS…. EEN MENS VAN VLEES EN BLOED 

 
 

 
Welkom aanwezigen, namen van verontschuldigden en ontsteken van een kaars. 
We steken de kaarsjes aan in verbondenheid met onze geliefden die er niet meer bij zijn…NN  
en met iedereen die zich in Jezus’ spoor inzet. 
 
Waarom Petrus? 
Waarom is het voorstel gekomen om een viering te maken rond Petrus? 
Is het omdat hij een heilige was? 
Is het omdat hij de zogenaamde eerste paus was? 
Omdat hij de eerste leider was? 
Een martelaar? 
Waarom koos Jezus Petrus als vooraanstaand apostel? 
Waren er geen zachter, aangenamere, meer ingetogen, meer evenwichtiger apostelen…? 
 
Nee, Jezus vroeg hem omdat hij onverschrokken was . 
Omdat hij een sterke mens was, een visser. 
Omdat hij een leider was, iemand die zich engageerde. 
Maar ook omdat hij fouten maakte… 
Omdat hij twijfelde… 
Ja, Hem zelfs zou verloochenen… 
 
Jezus vroeg Petrus omdat hij een mens was 
Een mens die niet perfect was 
Een mens met gebreken maar met een goed hart 
 
Als we vandaag stilstaan bij Petrus dan is het misschien niet om wat hij deed,  
maar eerder om wie hij was. 
 
Wij gaan op zoek naar de Petrus in ons. 
Een mens van vlees en bloed 



2 
 

 
Vergevingsmoment Lied  “Jij die bent”  
De strofen worden gelezen en het refrein samen gezongen. 
 
1. Jij die zegt “De minsten van mijn broeders”,  
die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 
die ons roept te zijn elk anders hoeder, 
leer ons zien uw licht dat openbreekt.  
 
Zang: refrein  
 
 
 
 
2. Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, 
zonder waardigheid en zonder naam, 
uitgesloten altijd alles tegen… 
Jij die roept ons aan hun kant te staan. 
 
Zang: refrein  
 
3. Jij, het woord dat in ons waar moet worden. 
Wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt. 
Jij, die hoop zijt op een nieuwe morgen. 
Wij, het beeld van U die leven zijt. 
 
Zang: refrein 
. 
Evangelie 
Matheus 16 13-19 en 21-23  
 
 
Duiding  

 
 
In de vier evangelies en de handelingen van de apostelen komt de 
leerling van Jezus, PETRUS, opvallend veel aan bod, veel meer dan al de 
andere leerlingen. 
Petrus en zijn broer Andreas waren hun visnetten aan ’t repareren en 
plots worden ze aangesproken door Jezus om hem te volgen en zonder 
boe of ba lieten ze hun werk liggen en volgden hem. 

Zekerheid achter laten en springen in het ongewisse maar vol vertrouwen. 
Petrus vraagt aan Jezus de genezing van zijn schoonmoeder, maar is er nooit sprake van zijn 
vrouw of kinderen. 
Als de leerlingen met een vraag zitten is het altijd Petrus die het aandurft om de vraag te 
stellen. 
Na de broodvermenigvuldiging stuurde Jezus zijn leerlingen per boot naar de overkant. De 
mensen gingen naar huis en Jezus trok zich terug op een hoger gelegen plek om te bidden. 
Na middernacht stak er een hevige storm op en Jezus als een spook ging naar hen toe over 

Jij die bent ik zal er zijn voor u, 
Naam die zin is van ons leven. 
Wees nabij word zichtbaar hier en nu. 
Groei in ons, kom in ons tot leven. 
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het kolkende water. Hun grote angst deed Jezus zeggen: “Weest gerust, ik ben het, vreest 
niet”. 
Als gij het zijt reageert Petrus, zeg me dan naar u toe te komen. Kom maar zegt Jezus en 
Petrus stapt uit de boot en gaat naar Jezus toe maar werd zo bang en begon te zinken en 
schreeuwde angstig: “Heer redt mij”. Jezus greep hem bij de hand en zei: Kleingelovige, 
waarom heb je getwijfeld? 
Jezus ging met Petrus, Jacobus en Johannes de berg Thabor op en ze maakten daar een 
gedaanteverandering mee in aanwezigheid van Elia en Mozes. 
Petrus vond het zo geweldig dat hij voorstelde om er een tijdje te verblijven en stelde voor 
om er drie tenten op te slaan.  
We hebben zoveel prijs gegeven om U te volgen, wat zullen we terug krijgen en ze 
discussieerden wie wel de belangrijkste plaats zou krijgen. 
Er zullen mensen niet akkoord zijn en aanstoot aan mij nemen zegt Jezus en dan Petrus: “Ik 
nooit, in geen geval, al moet ik met u sterven. Jezus antwoordde: nog deze nacht voor het 
kraaien van de haan zult gij mij driemaal verloochenen. Allez, zegt Petrus, al moest ik met u 
sterven in geen geval zal ik u verloochenen. 
Jezus vroeg hun zijn laatste uren met hem te waken maar ze vielen in slaap en Jezus sprak 
tot Petrus : “ging het dan uw krachten te boven om een uur met mij te waken. Jezus kwam 
een tweede keer terug en hij vond hen weer in slaap. Hij liet hen met rust ging heen en 
kwam voor de derde keer terug: Slaap maar door en rust uit. Nu is het uur gekomen dat de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd. 
Petrus volgde van op afstand en glipte ook binnen op het binnenplein om zich wat te 
warmen. 
Een dienster dacht hem te herkennen en zei hem: Jij was ook bij Jezus de Galileeër. Maar hij 
ontkende waar allen bij waren en zei: Ik weet niet wat je bedoelt” en nog een en nog 
anderen zegden hetzelfde en hij begon te vloeken en zelfs te zweren “Ik ken die man niet” 
en dan hoorde hij de haan kraaien. 
Petrus, als haantje de voorste ging het eens zeggen. Hij erkent volmondig dat Jezus de 
Messias is maar als Jezus dan zegt wat dit messiaans zijn zou kunnen inhouden en Hij hem 
wijst op het vele lijden, het overgeleverd worden, de dood, dan heeft de rots Petrus de moed 
om Jezus aan te pakken: lijden hoort toch niet bij een Messias? De mensenzoon gaat toch 
geen ondergang tegemoet. Hij komt met machtsvertoon maar niet om overgeleverd te 
worden. Jezus zegt duidelijk tegen Petrus dat  hij de context niet verstaat waarin het 
evangelie vorm krijgt. Als ge zo spreekt zijt gij ene duivel, ene satan, een tegenstander en 
nochtans zou die Petrus  de rots zijn waarop de kerk gebouwd zou worden.  
Volgens de traditie werd Petrus door Jezus benoemd als de rots waarop de kerk zou 
gebouwd worden; ‘de kerk’ zijn in feite de gemeenschappen, zoals Het Veer,  die proberen 
om de boodschap te vertalen in eigen midden. De mensen die zich daaraan engageren zijn 
feitelijk de steentjes die trouw en vertrouwen opbouwen. 
Het lied van Bram Vermeulen: ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde wordt dikwijls 
aangehaald bij het heengaan van mensen die het goed gedaan hebben.  
Hoe kan ik een steun, een steentje zijn in de rivier, op het Veer om de goede richting uit te 
gaan? 
In onze maatschappij vandaag waar toch wel de onverschilligheid dikwijls aan de 
oppervlakte drijft. Hoe kan ik daar op mijn manier en hoe klein ook een andere richting aan 
geven. 
De duizende jongeren die brossen voor de bossen, is een fantastisch signaal tegen die 
onverschilligheid. Lach ik daar mee of vind ik het zoals de jeugd kei-tov, tov met een v komt 
van het Hebreeuws en betekent schoon, mooi, uitstekend, nuttig, aangenaam enz. 
In ‘van Dale’ staat voor kei: geweldig, een kei van een vent, een kei in koken. 
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Petrus was ook een kei van ’n kerel, die ook twijfelde en fouten maakte en toch was hij een  
getuige van de blijde boodschap. Hebben wij zoals hij het hart op de tong en hij durft zeggen 
wat hij denkt en ik? 
Petrus is een mens: hij ging ervoor, hij was zeker geen grote geleerde we weten zelfs niet of 
hij kerkelijk was. De weg van Petrus is een eerlijk verslag van een mens die met vallen en 
opstaan leert hoe je de inspiratie van Jezus helpt om het in allerlei aspecten in je leven over 
een ander boeg te gooien. 
Zalig zijt gij Simon….zegt Jezus –  het woord zalig betekent in feite ‘en marche’, begin er aan. 
Wat betekent voor mij vandaag: en marche…ik begin er aan, ik ga ervoor. 
 
(ver)Werkmoment 
We krijgen een steen en een stift en schrijven in een woord wat mij nu op dit moment in 
mijn gedacht komt – positief, negatief. Hoe wil ik een steentje zijn?  
Om het wat duidelijker te maken voor mezelf kan ik op mijne steen opschrijven wat ik op dit 
ogenblik belangrijk vind als wens, als engagement, als voornemen in mij, van mij als steentje 
in de stroming van vandaag? 
Kies een steen en stift en schrijf een woord op jouw steen.  
 
Stiltemoment met lied van Stef Bos “ Lied van Petrus” 
 
Ik ben een man van lucht en van water 
Ik ben een ster  
Die verschijnt en verdwijnt 
Zanger van de grote gebaren 
Die soms een ander zou willen zijn 
 
Ik heb mijn huis en mijn haard verlaten 
Wie ik liefhad nog één keer gekust 
De veilige haven verlaten 
En ik wist ik kom hier nooit meer terug  
 
Want beter een  oorlog 
Dan gewapende vrede 
Beter opzoek gaan 
Dan altijd gewacht 
Beter gevallen 
Dan nooit gesprongen 
En beter de liefde verloren 
Dan nooit liefgehad 
 
Maar ik weet soms niet meer 
Wat mijn woorden nog waard zijn 
Weet soms niet meer   
Wat ik hier zoek 
Ik struikel en val  
Ik sta op en ga verder  
Ik ben een mens 
Van vlees en bloed 
 
Ik ben bang als kind in het donker 
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Ik ben een held in het heetst van de strijd 
Een dwaas die gelooft in een wonder 
heb mezelf van de gewoonte bevrijd 
 
Ik neem altijd teveel op mijn schouders 
En al maak ik mijn woorden niet waar 
Ik zal tot het eind van mijn dagen 
Op de barricade staan 
 
Want beter een  oorlog 
…. 
En ik heb meer beloofd dan ik waar kon maken 
Heb getwijfeld en heb soms mijn dromen verraden 
Een vriend laten vallen, mezelf vervloekt 
Want ik ben een mens, ik ben een mens 
Van vlees en van bloed 
 
 
Collecte 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Ik geloof dat wachten een eigen zin kan hebben. 
Ik geloof dat haasten je menselijkheid kan aantasten.  
Ik geloof dat wachten je een rijper mens kan maken. 
Ik weet dat wachten moeilijk kan zijn. 
 
Ik geloof dat wachten zin heeft als je iemand verwacht.  
Ik geloof dat je vaak anders ontvangt dan je verwachtte.  
Ik geloof dat God verrassend anders aan het licht komt.  
Ik vermoed dat Hij menselijker zal zijn dan wij dachten.  
Ik geloof dat waakzame mensen het licht zullen zien. 
Ik geloof in de kracht die uitging van Hem die stilstond bij mensen.  
Ik geloof in de genezende waarde van de aandachtige ontmoeting.  
Ik merk dat lijden mij uitnodigt niet afwachtend te zijn. 
Ik geloof dat ik bij kan dragen aan het nieuwe Rijk dat wordt verwacht. 
Ik geloof dat ik bij kan dragen aan de gemeenschap die licht brengt. 
Ik geloof dat je van veel mensen veel kunt verwachten. 
Ik geloof in de nieuwe gemeenschap die er al is en die komt. 
 
Voorbeden 
 
    Wij mensen  van het Veer        

varen naar de open oever 
waar het project van de Ene 
voor mens en samenleving 
stilaan gestalte mag krijgen 

 
A. Help ons als een echte groep op reis gaan. 
Mensen die van deze tocht een boeiende reis willen maken. 
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Geef ons geen glans of glitter; en al zeker geen trendy digisnufjes, 
schenk ons eerder een nieuwe blik om te kunnen zien 
waar een gebroken mens zich schuilhoudt 
om ook hem mee te nemen aan boord. 
 
 Samen: Laat ons zoeken naar verbondenheid. 
 
B. Help ons af en toe tijd vrij maken om naar de verhalen van Jezus te luisteren. 
Jezus was een goede vriend van Petrus. Geef ons de bereidheid om ook Jezus aan boord toe 
te laten. 
Leer ons te onderscheiden wat ons te doen staat en niet bang zijn voor verandering.  
Leer ons iedereen aanvaarden in zijn eigenheid en duidelijker  zien wat prioritair is.  
  
 Samen: Laat ons kiezen voor geloof in mensen 
 
C. Onze boot moet gestuurd worden. We moeten de juiste koers varen om ons doel te 
bereiken. We moeten geleid worden. 
Geef wijsheid en inzicht aan wetenschappers en vakgeleerden, aan denkers en doeners; 
Dat zij zich verantwoordelijk weten voor het voortbestaan van de schepping en bezorgd 
blijven voor de generaties die na ons komen. 
Geef kracht en volharding aan alle organisaties en verenigingen die mensen samen brengen, 
hen bewust en sterk maken, zodat ook iedereen verantwoordelijk in onze samenleving kan 
staan.  
 
 Samen: Laat ons enthousiast samen werken in engagement  
 
D. Geef ons de kracht om vol te houden, als de tocht lastig en moeilijk is. Als er storm 
opsteekt, of als ons schip de verkeerde richting uitvaart.   
Laat ons hand in hand gaan in storm en tegenwind; 
Geloven dat wij niet ten onder gaan aan de zorgen van alledag  
maar plaatsen van rust vinden, medemensen ontmoeten die ons geborgenheid bieden.  
Als we op drift geraken, teleurgesteld zijn en ons geloof verliezen,  
laat ons dan niet vervallen in oppervlakkigheid, maar een houvast en nieuwe inspiratie 
vinden voor ons leven. 
 
 Samen: Laat ons moed hebben om moeilijke dingen aan te pakken 
 
E. We bidden voor hen die niet mee op reis kunnen door ziekte of tegenslag. 
We denken aan al diegenen die in overvolle rubberboten rondvaren en veilig aan land willen 
komen. 
Laat ons zoeken hoe we hen kunnen helpen, hoe wij een vangnet kunnen zijn voor al die 
mensen die uit de boot dreigen te vallen.   
 
 Samen: Laat ons solidair zijn met mensen op onze weg 
 
 Lied “Vervul dit huis met hart en geest, met aandacht voor de kleinen”  
 
Tafelgebed  
 
Twee, drie of meer... 
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Omdat ons geloof zo zwak is en wij ons zo snel laten ontmoedigen,  
omdat we bange mensen zijn: 
herinneren we ons mensen als Abraham en Mozes, Jesaja en Petrus,  
Jezus die door de diepste diepten zijn gegaan, maar er niet aan ten onder gingen 
 
Omdat onze woorden zo schamel zijn 
en onze visies zo beperkt tot onze eigen kleine nabije wereld 
omdat wij visioenen en perspectieven nodig hebben die verder reiken,  
omdat wij vrienden nodig hebben en medemensen die ons dragen  
op de lange tocht naar vrede en recht voor allen 
omdat we verlegen zijn om ondersteuning in trouw 
gedenken we telkens opnieuw, hen die ons voorgingen op die tocht... 
tot onze bemoediging 
en om zuurstof te kunnen blijven geven aan de hoop en de liefde: 
 
Twee, drie of meer... die een ander met tederheid op hun schouders nemen,  
bereid zijn hun naam en adres te geven waar hoop te koop is... 
die zijn de Stem, de Naam van God in ons midden 
 
 Twee, drie of meer... die hebben ingezien dat macht en geld mensen niet tot vrede strekken 
en gaandeweg besluiten om solidair, kwetsbaar en sober te leven 
die zijn de Stem, de Naam van God in ons midden 
 
 Twee, drie of meer... die het op zich hebben genomen om ontroerd te worden door 
elkanders verhaal om aangesproken te worden en antwoord te geven: "wat wil je dat ik zal 
doen"? die zijn de Stem, de Naam van God in ons midden 
 
Twee, drie of meer... die hun hart gezet hebben op mededogen en hun handen gewend 
hebben gemaakt aan breken en delen die zijn de Stem, de Naam van God om mee te leven 
en te vieren 
 
Samen: We breken dit brood en delen deze wijn in verbondenheid met de mensen van onze 
gemeenschap die hier vandaag niet zijn, die ziek zijn, of moeten werken, of gebukt gaan 
onder zorgen, of te oud zijn om nog te kunnen komen. 
We breken en delen in verbondenheid met de mensen van de buurt, de zieken, met de 
mensen aan wie niemand denkt. 
 
 
Elkaar heel nabij – een arm om ons heen – bidden we  
Onze vader 
en dit gebed nodigt ons uit om de vrede van de Heer aan elkaar door te geven. 
 
 
We delen het brood  
Een streepje muziek tot de wijn is uitgedeeld. 
en de wijn….we drinken op mensen en wensen en nodigen jullie uit om uw geschreven 
woord even te zeggen en na een aantal heffen we ons glas. 
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Bezinning als afsluiting
Want beter een  oorlog 
dan gewapende vrede 
Beter opzoek gaan 
dan altijd gewacht 
Beter gevallen 
dan nooit gesprongen 
En beter de liefde verloren 
dan nooit liefgehad 
 

Maar ik weet soms niet meer 
wat mijn woorden nog waard zijn 
Weet soms niet meer   
Wat ik hier zoek 
Ik struikel en val  
Ik sta op en ga verder  
Ik ben een mens 
Van vlees en bloed 

 
Mededelingen    
 
Slotlied “Geef ons dat wij durven leven, dat er toekomst kan bestaan.” 
 

 
   

Jaak, Gerd en Raf 


