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Meditaties: 

Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/mTVgZ4Cb3h8 
 

Jezelf verloochenen? 
Meditatie door Frank Pouliart (Zandpoortkerk, Mechelen-Zuid)  
 
Welkom en bemoediging 
We maken het stil in ons hart…. 
Onze hulp is in naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en 
niet loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Genade en vrede zij ons van God onze Vader, door Jezus Christus Zijn zoon, in gemeenschap 
met de Heilige Geest. 
Amen 
 
Welkom, kijker van deze online dienst van de VPKB-kerken van Leuven, Vilvoorde, 
Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, of lezer van de teksten. 
 
Kyriegebed 
Wij beginnen deze dienst met ons Kyriegebed. 

Omdat we angst hebben. Angst jegens de toekomst, angst jegens de anderen, angst omtrent 
onze gezondheid, we worden er door overmand. Omdat we meer geloof gaan hechten aan 
alle mogelijke onzintheorieën die via de media worden verspreid. Omdat we soms ons 
geloof in u verliezen. Daarom bidden wij u om ontferming. 

Omdat we met lede ogen aanzien hoe sommige machthebbers alleen aan hun eigen 
belangen denken en de stem van hun volk negeren. Omdat we hier niet of nauwelijks tegen 
ingaan. Daarom bidden wij u om ontferming. 

Omdat we soms hopen, ja bidden, dat we zelf maar gespaard mogen blijven van allerlei 
ongemakken, van ziekte, van bestaanszekerheid en de ander maar zelf zijn best moet doen. 
Daarom bidden wij om ontferming.  
Amen. 

En toch, als wij op zondag de tijd nemen om in de kerk, of voor onze TV of PC, de tijd nemen 
om naar Uw woord te luisteren, dan is er hoop. Dan weten wij dat U ons wil bijstaan. 
Daarom willen wij u dan ook loven en prijzen. Ere zij de Drieënige.  
 
Lied: Ere zij de Vader en de Zoon (NLB 195) 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid 
 
Schriftlezing: Matteüs 16: 21-27 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt. 
 

https://youtu.be/mTVgZ4Cb3h8
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Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat 
zal u zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 
achter mij, Satan! 
Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 
wat de mensen willen.’ 
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als 
hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wanneer de 
Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van 
zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie: sommige van de 
hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke 
heerschappij hebben meegemaakt.’ 
 
Lied: Psalm 138 (NLB 138: 1, 4) 
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel 
in eerbied kniel ik voor U neder 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen 
Gij zult, o Heere, wijd en zijd 
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen 

4. Als, ik omringd door tegenspoed 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven 
Wanneer mijn vijand’s toorn ontbrandt 
Uw rechterhand zal redding geven 
De Heer is zo getrouw als sterk 
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden 
Verlaat niet wat Uw hand begon 
o Levensbron, wil bijstand zenden 

 
Overweging  
Lieve mensen, 

Fijn dat u de tijd heeft genomen om deze dienst te volgen en/of de teksten te lezen. 

Waarom gaan we nog naar de kerk? Deze bedenking maakten we ons tot 5 maanden 
geleden wel eens. En sinds dan is de vraag geworden: waarom gaan we op zondagochtend al 
dan niet met een kopje koffie binnen handbereik voor de PC of TV zitten om een online 
dienst te volgen? We luisteren naar gezangen en gebeden en krijgen een meditatie te horen. 
Eén voordeel is dat als je een bepaald gedeelte hebt gemist, dat je even kan terugspoelen. Ik 
ga u geen tip geven wat u kan doen als u de preek te saai vindt …  

Nee, maar alle gekheid op een stokje, was u niet beter een ochtendwandeling gaan maken, 
of gaan sporten, of met de kinderen iets leuks gaan doen? 

En als je zo doordenkt, dan kom je onvermijdelijk uit bij de vraag: heb ik het geloof eigenlijk 
nog  nodig? Wat is de meerwaarde? 

Als je die vraag stelt aan kerkgangers, krijg je vaak diverse antwoorden, van "de Blijde 
Boodschap - de vertaling in het Nederlands voor het Griekse woord evangelie- geeft me 
troost en rust", "ik ben ermee opgegroeid en het is nog steeds een gewoonte", tot "het 
sociale karakter doet me goed, je komt gelijkgestemde zielen tegen". 

De kerk is, zeker voor de protestantse minderheid in België, mede een bindmiddel geweest. 
Er zijn nog meer redenen te bedenken, en alle hebben ze hun waarde, want we mogen ieder 
met onze eigenheid gelovig zijn. 
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In het evangelie van vandaag stelt Jezus zélf de vraag aan zijn leerlingen: waarom willen jullie 
Mij volgen, en snappen jullie wel goed de consequenties? 

Als je luistert naar de schriftgeleerden en farizeeën en hun wetten en reglementen trouw 
opvolgt, dan kan er je niets gebeuren, en als je de steeds aangroeiende massa fans die mij 
toejuichen volgt, dan kom je bedrogen uit. De massa wil in mij de sterke man zien, die even 
het Romeinse regime en zijn joodse vazallen gaat omverwerpen met opstand en rebellie, en 
wellicht met vele duizenden doden. Ik ben echter niet dat soort van held. 

Nee, Jezus kiest voor woord en lering, en verkondigt dingen die volledig tegen de gevestigde 
orde indruisen. Net zoals Johannes de Doper waarvan wij enkele hoofdstukken geleden 
lazen dat hij werd vermoord door het regime, weet Jezus dat het hem óók de kop gaat 
kosten. Hij wéét dat als Hij naar Jeruzalem gaat, dat Hij voor zijn hachje moet vrezen. Maar 
Hij kan niet anders. Hij beseft dat Hij te zwak is om het regime manu militari omver te 
werpen, maar toch kan en wil Hij niet zwijgen. 
Voorbeelden in de recente geschiedenis zijn Dietrich Bonhöffer die een maand vóór het 
einde van de 2e wereldoorlog nog door de nazi's werd geliquideerd en Mahatma Ghandi, en 
Yitzak Rabin die voor hun zoektocht naar een vreedzame oplossing werden vermoord door 
fundamentalisten voor wie het allemaal niet snel genoeg ging of die alles bij het oude wilde 
laten. 
Wanneer Petrus beseft wat Jezus van plan is, probeert hij Hem te overtuigen om het rustig 
aan te doen en vooral geen risico's te nemen. 

Zó slecht hebben ze het toch niet? Petrus vindt het best wel fijn een "groupie" te zijn van die 
hippe vogel die overal een groot publiek trekt en hier en daar een wondertje voltrekt.  

Maar Jezus wijst hem terecht: Hij heeft een doel en is bereid daar de uiterste consequentie 
onder ogen te zien. Zwijgen is geen optie. 

Als Jezus daarna zegt dat "je jezelf moet verloochenen" "je alles moeten achterlaten om 
Hem te kunnen volgen, dan is dat nogal wat. Maar, Hij bedoelt dat niet noodzakelijk 
materieel.  Hij bedoelt eerder dat je je reflex tot zelfbescherming moet laten vallen en je je 
goede bedoelingen niet voor jezelf moet houden. Uit je comfortzone treden heet dat 
tegenwoordig. 

"Ach", hoor ik u denken, "veel zal het toch niet helpen". De politieke en de industriële leiders 
hebben zoveel macht dat ik er toch niks kan aan doen. 

Toch is dat niet waar: voorbeelden? 

Toen Rosa Parks vriendelijk weigerde haar terechte plaats in de bus af te staan aan een witte 
racist, kon zij zich niet inbeelden dat haar daad wereldberoemd zou worden en voor een 
ommekeer heeft gezorgd in de strijd voor de burgerrechten van Zwart Amerika. 

Toen de 16-jarige Greta Thunberg in haar ééntje elke donderdag ging spijbelen om vóór het 
parlement te gaan zitten met een bordje in haar hand om aandacht te eisen voor het 
klimaat, had zij nooit kunnen denken vele jongeren haar voorbeeld zouden volgen en dat 
klimaat meer dan ooit op de agenda staat, weliswaar momenteel een beetje 
ondergesneeuwd door de coronapandemie. 

Het kan ook op kleiner vlak: twee van onze gemeenteleden van Mechelen-Zuid hebben 
enkele jaren geleden het wilde idee opgevat om een schooltje voor middelbare studenten te 
bouwen in Burkina Faso. Ik geef toe, we waren eerst wel een beetje sceptisch en dachten, 
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waar beginnen ze aan? Maar kijk, dankzij hun inzet en de financiële hulp die soms uit 
onverwachte hoek kwam, is de school er en functioneert ze goed. 

Het hoeft allemaal niet zo grootschalig: je kan een bezoek brengen aan zieken en eenzamen, 
of er in deze coronatijden vaker mee bellen of een kaartje sturen, je kan een deel(tje) van je 
rijkdom schenken aan goede doelen of je handen uit de mouwen steken in een organisatie 
voor kansarmen. 

Daar moet je tijd voor vrijmaken, tijd die je anders aan je eigen pleziertjes zou kunnen 
besteden. Zo kun je "jezelf verloochenen" ook interpreteren. 

Zo wil Jezus ons gebruiken om Zijn blijde boodschap uit te dragen. Laten we op die 
uitnodiging ingaan. 

En dan mogen we oprecht hopen dat Christus zoals in verwoord in Matteüs 25 tegen ons zal 
zeggen: "wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat heb je ook aan Mij gedaan" 

Ik wil eindigen met de woorden waarmee wijlen Frank Marivoet steevast zijn preek afsloot: 
"Veel succes ermee". 

Amen 

Lied: Geloofsbelijdenis (NLB 340b) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan, van de doden,  
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 
 
Voorbeden 
Goede God, 

Gij, die ons roept tot een gemeenschap in Jezus, uw betrouwbare Getuige, maak uw kerk 
bereid zich telkens opnieuw gewonnen te geven aan Zijn woorden. Mogen wij een licht 
worden voor alle mensen op aarde in de kracht van Uw geest. 

Wees met uw volk, Heer, zegen de beleidsmakers in de samenleving, wees met zij die 
verantwoordelijkheid dragen in uw kerk, wees met onze zieken en zij die een verlies te 
verwerken hebben. 

Wij bidden ook voor ons partnerdistrict Kirinda waar de Coronapandemie ook woedt. 

Luister ook naar onze gebeden die in stilte tot u richten en die we niet kunnen of willen 
hardop uitspreken. 

(…..) 

Eindigen wij ons gebed met de Woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
ONZE VADER…. 
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Slotlied: Vervuld van uw zegen (NLB 425) 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 

Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegenbede 
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God,  
en de Gemeenschap met de Heilige Geest zij, en blijve, met ons allen. Amen. 


