
 

 

TUSSENTIJD (Johannes 21: 15-19) Open Pastoraat Gorinchem 11-10-‘20 
 
Voor mijn gevoel leven wij momenteel in een tussentijd.  
Ook al weet niemand hoelang deze tijd zal duren.  
Voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de pandemie die ons treft.  
Velen hunkeren naar de tijd dat alles nog ‘normaal’ was, wat wij dan normaal noemen. Nog veel meer kijken uit 
naar de tijd na de pandemie.  
 
Tussentijd is de tijd tussen twee gebeurtenissen in.  
In Nederland hebben we het over voor en na de Tweede Wereldoorlog. In Zeeland spreken ze eerder van voor 
en na het water van 1953. 
 
In de VS van voor en na Vietnam.  
In Europa voor en na de val van de Berlijnse Muur.  
In de wereld voor en na de coronacrisis.  
 
In ons persoonlijk leven kennen wij ook allen tussentijden.  
De een heeft het over de periode van voor en van na zijn huwelijk.  
De ander over de tijd voor en na zijn ziekte.  
 
Voor en na je sabbatical, voor en na je opleiding,  
voor en na je tijd in Afghanistan als militair,  
voor en na je opleiding, voor en na… etc.  
 
In een lange glijvlucht heb ik het afgelopen jaar  
mijn moeder van 93 jaar langzaam achteruit zien gaan.  
Eerst een vrouw die dikke boeken las, de krant spelde,  
het kerkblad uitploos en noem het allemaal maar op.  
Alles werd week na week minder, maand na maand.  
 
Maar er heeft een Pasen plaatsgevonden:  
ze leest weer, bemoeit zich weer met van alles.  
Toen ik woensdag, nadat ik een uitvaart had geleid in Rotterdam,  
in mijn donkere pak langsging, was ze weer zo alert dat ze opmerkte:  
 
‘Dat pak staat jou fantastisch, maar je moet je schoenen eens poetsen!’ 
Inderdaad, je blijft kind, ook al ben je met emeritaat. 
Ook mijn moeder spreekt woorden als: ‘Dat was van voor mijn ziekte!’ 
 
Zelf heb ik drie periodes in deze fase van mijn leven die ik als tussentijd zie. Ooit heb ik u wel verteld dat ik 
twee pelgrimstochten heb gemaakt vanuit Maarssen: Eenmaal naar Santiago vanuit en eenmaal naar Rome.  
Daarnaast ervaar ik de periode na mijn scheiding als de meest ingrijpende, achteraf gezien, van mijn leven.  
De twee Schriftlezingen omsluiten ook een tussentijd.  
Het gaat over de Petrus van voor het verraad en van na het verraad.  
Beter is te spreken van voor en van na de verloochening.  
Het eerste gedeelte van de lezing is een soort zakelijk verslag van de gang van zaken zonder heel veel emotie 
verteld.  
 
Met het tweede deel is dat anders. Daar is misschien wel in terug  
te vinden, hoe Petrus een en ander heeft beleefd en ervaren.  
Hier is duidelijk een geëmotioneerde Petrus aan het woord.  
Dat is natuurlijk ook geen wonder als je het verleden bedenkt. 
 
Hoe had Petrus niet gepocht dat als iedereen Jezus in de steek zou laten, hij zou dat zeker niet doen. 
Integendeel. Niets is minder waar. 
Wat zal er allemaal niet door Petrus heen zijn gegaan? 
Als we het heel precies lezen: héél erg véél. 



 

 

 
Allereerst zien we dat hij niet meer zo zelfbewust en zelfverzekerd handelt en spreekt als voor zijn periode van 
bezinning en inkeer.  
Slechts: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ 
Daarmee geeft hij de controle van zijn liefde uit handen.  
 
In de stoerheid van voorheen zit erg veel verborgen onzekerheid.  
Achter grote woorden schuilen bijna altijd verdedigingsmechanismen. 
Achter de keuze voor Jezus zit zijn eigen zaak, eigen trots, eigen keuze. 
Maar zodra ze beproefd werd, bleek het niet bestand tegen de angst, 
   diep verborgen op de bodem van zijn eigen ziel. 
 
  U hebt allemaal in uw leven weleens tegen een gesprek opgezien.  
  Er is iets gebeurd en daar moet over gesproken worden met iemand.  
Tussen gebeurtenis en gesprek is een tussentijd waarin je je duizenden dingen in het hoofd kunt halen. Als dit… 
Als zus… Als zo… Ja maar… 
 
In de tussentijd haalt een mens zich van alles in het hoofd en in het hart. Hoe verhelderend kan een gesprek 
dan zijn en ook: wat een opluchting!  
Alsof je in het reine komt met je verleden.  
Er is een brug geslagen.  
Wat kun je een ander mens worden als je kwetsbaar durft te zijn.  
 
Maar ook: wat kun je sterk worden als je je eigen kwetsbaarheid aanvaardt.  
Een tussentijd kan een mens leren daar naartoe te groeien.  
Dat kan soms lang en dat kan soms kort duren.  
Een tussentijd lijkt soms ook wel op draadjesvlees vroeger bij mijn oma.  
Het stond een eeuwigheid, voor mijn gevoel althans, op het vuur.  
Een tussentijd kan de dragende kracht van je leven ontdekken.  
Het is een periode ook om op terug te vallen tijdens de verwerking  
van je leven. Jezus zelf kende een tussentijd in zijn bestaan.  
Meerdere tussentijden zelfs.  
 
De verzoeking in de woestijn is een voorbeeld.  
Maar niet minder de periode van Goede Vrijdag tot de Paasmorgen.][ 
Als land, als cultuur, en ik geloof zelfs ook als kerken,  
leven wij momenteel in een aangrijpende en ingrijpende tussentijd.  
 
De problemen waarin wij momenteel als wereld verkeren zijn zo bekend, dat ik daar niet veel woorden aan wil 
besteden.  
Maar ik zie veel parallellen met het evangelie van vandaag. 
 
Want wat kunnen wij van en in deze tussentijd o.a. leren? 
Misschien wel om de dragende kracht in je leven te ontdekken. 
Dus te bezien waar je werkelijk op terug kunt vallen, wat belangrijk is. 
Waardoor er nieuwe kracht kan groeien voor de toekomst die wacht. 
 
Ook bij Petrus zien we dat er hoop voor de toekomst geboren wordt.  
Want behalve dat na de tussentijd de relatie tussen Petrus en Jezus wordt hersteld, wordt de aandacht direct 
gefocust op zijn toekomst: ‘Weid mijn schapen!’ 
 
Met andere woorden gemeente:  
‘Als je van mij houdt, toon dat dan door herder te zijn van mijn kudde.’ 
Petrus krijgt hiermee een zware verantwoordelijkheid.  
Tot driemaal toe wordt hem dit gezegd, waarmee hij voor zijn eigen drieslag van afwijzing volledig wordt 
gerehabiliteerd.  
 



 

 

Dat tot driemaal toe is wezenlijk voor de Jood Jezus en voor Petrus.  
Zo krijgt Petrus de levensadem terug, staande in de Joodse traditie waar ook Elia tot driemaal toe zich uitstrekt 
over het kind van zijn gastvrouw en het kind het leven hervond.  
 
Zo ook hervond Petrus het leven na een periode van dood en doodsheid; zoals ook eens Jezus zelf na een 
periode van drie dagen… 
En dat was niet alleen belangrijk voor Petrus zelf,  
maar ook voor de andere leerlingen die bij hem waren.  
Zij allen lieten Jezus in de steek.  
 
Maar Jezus maakt het zo duidelijk dat er een nieuwe tijd komt.  
Hier in het Evangelie is de tijd aangebroken dat de leerlingen apostelen worden, vertegenwoordigers van de 
Goede Herder.  
Zij zijn niet langer mensen die hun eigen wegen gaan, zij worden mensen met een missie, mensen met een 
opdracht.  
Wat Jezus tot Petrus zegt, geldt voor hen allen: ‘Volg mij!’ 
 
En dat lieve mensen, brengt me bij het laatste.  
Want het geldt ook voor ons, als wij onze tussentijden serieus nemen.  
Indien wij ook deze tijd van ons leven, hoe moeilijk soms ook,  
voluit willen staan in het leven, met alle beperkingen.  
Dan kunnen ook wij daaruit weer opstaan als een nieuw Pasen.  
 
Na de tussentijden die ik al noemde herinner ik mij ook mijn studententijd als een soort tussentijd: zo vrij als 
een vogel destijds.  
Je hebt je scriptie voor je kerkelijk examen ingeleverd en wacht op de dingen die komen gaan. De eerste 
contacten met gemeentes.  
 
Dan is daar plotseling een gemeente die jou wil gaan beroepen.  
Die maanden vormden voor mij misschien wel de belangrijkste tussentijd: het verleden afsluiten en je instellen 
op wat komen gaat.  
 
Maar nu, na mijn emeritaat, besef ik pas de woorden die Jezus zelf spreekt, net als tegen Petrus: ‘Toen je jong 
was ging je je eigen weg, maar nu je oud wordt…’ Maar weet u, ik was er ook klaar voor.  
Ik wilde de tussentijd verlaten, maar ook de toekomst instappen.  
 
En van mijn moeder heb ik dit jaar geleerd dat het daarvoor nooit te laat is. Zelfs na een ziekte op je 93

ste
 kun je 

weer opstaan.  
Dat is wat ik u allen en mijzelf toewens: dat ook uw tussentijd een vruchtbare periode mag zijn, als eens bij 
Petrus. 
 
Dat waar mag worden wat wij straks zullen zingen, wat voor ons gezongen zal worden, de woorden van Huub 
Oosterhuis, wij allen: 
 
   Mensen die dromend een stem verstaan… 
   Mensen die opstaan en leven gaan… 
   Mensen veel geluk… 
 
Zo moge het zijn! 
 
Ds. Piet Vellekoop – 11 oktober 2020 


