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Brieven

Een kennis van mij is onlangs 
een zogenaamde ‘agony aunt’ 
geworden voor een Britse krant. 
Misschien is ‘agony aunt’ iets 
heel Brits.

Haar team krijgt elke dag 
honderden brieven van mensen 
met problemen. Het team 
schrijft terug met advies. En een 
selectie uit de correspondentie 
verschijnt enkele weken later 
in de krant. Vaak gaat het over 

seks en relaties, maar niet altijd.
 
Een vrouw die geen kinderen 
kan hebben, schrijft omdat ze 
bang is dat haar partner een 
andere vrouw gaat zoeken om 
een gezin mee te stichten. 
Iemand anders schrijft dat 
haar zoon is overleden 
aan alcoholisme. Ze weet 
niet wat te doen met haar 
verdriet - ze had hem zo vaak 
gewaarschuwd en toch was het 
niet genoeg.

Antwoorden

De taak van de ‘agony aunt’ is 
dan om een wijs, sympathiek 
en behulpzaam advies te 
schrijven. Ze krijgt brieven uit 
bijna de hele wereld.
Raar, he? Toch heb je bij de 
krant ten minste een team van 
ervaren journalisten en onder- 
zoekers. Die zorgen voor je 
anonimiteit en de kwaliteit 
van de antwoorden. 
Tegenwoordig zoeken veel 
mensen gewoon op het 

over vergeven en vertrouwen
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internet naar antwoorden 
op hun persoonlijke en vaak 
confidentiële problemen.

Één probleem dat vaak 
voorkomt, is dit: mijn vriend, 
mijn verloofde, mijn partner 
heeft mij verraden. Is er hoop 
voor onze relatie? Wat moet ik 
nu doen?
Of je je tot een krant richt 
of naar een psycholoog gaat, 
via Facebook, Twitter of 
Snapchat een oplossing zoekt, 
het antwoord hierop is bijna 

altijd hetzelfde. Ga weg, want 
iemand die je één keer heeft 
verraden, zal dat weer doen.

Advies

Ik zou hetzelfde advies kunnen 
geven. Maar ik heb een heel 
andere benadering gevonden, 
die nog sterker is. We lezen 
in het Markus-evangelie: 
“Jezus zei tegen hen: ‘Jullie 
zullen Mij allemaal in de 
steek laten, want er staat: ‘Ik 
zal de herder doodslaan en 

Tegenwoordig 
gaan veel mensen 
gewoon naar het 
internet met hun 
persoonlijke en 

vaak confidentiële 
problemen.
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de schapen zullen worden 
uiteengedreven.’ Maar nadat 
Ik uit de dood ben opgewekt, 
zal Ik jullie voorgaan naar 
Galilea.’ Maar Petrus zei tegen 
Hem: ‘Al zou iedereen U in 
de steek laten, ik niet!’ Jezus 
antwoordde: ‘Ik verzeker jou, 
vandaag, ja vannacht nog, 
voordat de haan tweemaal 
heeft gekraaid, zul jij driemaal 
hebben ontkend dat je Mij 
kent.’ Petrus hield vol: ‘Al 
moet ik met U sterven, ik zal 
absoluut niet ontkennen dat 
ik U ken.’ En allemaal zeiden ze 
iets soortgelijks.”

Ik denk dat bijna iedereen 
weet wat er nadien gebeurde. 
Enkele uren later werd Jezus 
gearresteerd. Terwijl Hij een 
showproces onderging, kwam 
Petrus dichterbij en ging bij de 
bewakers zitten om zich aan 
het vuur te warmen. We lezen 
verder:

“Terwijl Petrus beneden op 
de binnenplaats was, kwam 
een dienstmeisje van de 
hogepriester voorbij. Toen ze 

Petrus zag, die zich aan het 
warmen was, keek ze hem 
aan en zei: ‘U was ook bij die 
Jezus van Nazaret.’ Maar hij 
ontkende het. ‘Ik heb geen 
idee waar je het over hebt’, 
zei hij en bewoog zich in de 
richting van de buitenpoort. 
Maar toen het dienstmeisje 
hem daar zag, herhaalde ze 
het tegenover de omstanders: 
‘Die man is één van hen.’ 
Opnieuw ontkende Petrus. 
Na een tijdje zeiden mensen 
die dichtbij hem stonden: ‘Jij 
bent toch echt één van hen, 
want je bent een Galileeër.’ 
Hij verklaarde dat God hem 
zou mogen straffen als dat 
waar was en herhaalde: ‘Ik ken 
die man niet over wie jullie 
het hebben.’ Onmiddellijk 
kraaide een haan - voor een 
tweede keer. Toen herinnerde 
Petrus zich wat Jezus tegen 
hem had gezegd: ‘Voordat de 
haan tweemaal kraait zul jij 
driemaal ontkennen dat je Mij 
kent.’ Toen hij daaraan dacht, 
begon hij te wenen.”

Overwinning

Het is een heel aangrijpend 
verhaal. Later werd Jezus 
ter dood veroordeeld en 
gekruisigd. Was dit Het Einde?

Neen. Jezus bleef niet dood. 
Op de derde dag - zoals we 
kunnen lezen in zevenentwintig 
verschillende documenten uit 
de eerste eeuw, kwam Hij weer 
tot leven. Zijn overwinning over 
de dood is het centrale thema 
geworden van de Europese 

Later werd 
Jezus ter dood 
veroordeeld en 
gekruisigd. Was 
dat Het Einde? 

Neen.  
Jezus bleef niet 

dood. 
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kunst en cultuur. Vandaag de 
dag volgt meer dan een derde 
van de wereld de verrezen 
Redder.

Had Jezus na zo’n grote 
overwinning geen nieuwe 
vrienden kunnen vinden? 
Na een bezoek van de 
levende Jezus waren zelfs de 
hogepriesters en Pontius Pilatus 
overtuigd. Hij had naar de 
keizer in Rome kunnen gaan.

Nieuwe hoop

De kern van het evangelie 
vinden we in de manier waarop 
Jezus met Zijn vrienden omging 
nadat ze Hem hadden verlaten. 
Het is gemakkelijk om te 
zeggen dat Hij ze vergaf. Maar 
het is veel meer dan dat. Hij gaf 
ze nieuwe taken. Hij bouwde 

Zijn nieuwe Koninkrijk op hen. 

Agony Aunts en internetraad-
gevers zouden vaak zeggen: 
“Vergeef hem, maar vertrouw 
hem nooit meer”. Voor Jezus 
gingen vergeving en vertrouwen 
samen.

Als je twijfels hebt over hoe 
God jou ziet, wees dan 
bemoedigd. Misschien heb 
je een tijd gehad dat je echt 
geloofde en veel voor God 
wou doen. En ben je later 
weggelopen. Nu voel je 
misschien dat je nooit meer 
kan terugkomen. Niet alleen de 
woorden, maar ook de daden 
van Jezus maken het duidelijk: 
wat je ook gedaan hebt, je mag 
altijd naar Jezus gaan.

Martin Turner
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