Bezinning 120: Welke Christus? 1 1
24° zondag B-jaar: Marcus 8:27-35

Het Woord
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij
aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper en
anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’ Toen vroeg Hij hun:
‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’ Hij verbood hun op strenge
toon om met iemand hierover te spreken.
Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar
drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en
begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus
streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar
alleen aan wat de mensen willen.’
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het
behouden.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In deze sterk dramatische tekst botsen twee Christusbeelden. Petrus geeft in principe het goede
antwoord: ‘Gij zijt de Christus.’ Het is de kortste samenvatting van ons christelijk geloof. Maar de
inhoud van het woord ‘Christus’ beantwoordt voor Petrus aan de gangbare opvatting. De Christus
moest een uitzonderlijke held zijn die het land van de Romeinse bezetter zou bevrijden, economische
welvaart brengen en alle ziekten bannen. Bovendien zou hij niet lijden en zelfs niet sterven. Dus
eerder een mythische figuur, een extreme krachtpatser, een superman.
Maar Jezus’ zelfbeeld is geheel anders. Hij is de Christus die moet lijden, buiten zijn eigen godsdienst
gezet zal worden, zal gedood worden aan een kruis. Sterven was al erg genoeg voor de leerlingen,
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maar dan ook nog eens aan het kruis: het bruut middel waarmee de bezetter het bezette volk onder
de duim hield. En Jezus kiest die weg! Hij wil de kleinste zijn, de dienaar, ja, de lijdende dienaar.
Jezus zegt ook dat Hij drie dagen na zijn dood zal ‘opstaan’. Hoe zouden de leerlingen dat begrepen
kunnen hebben? Ze hadden geen enkel voorbeeld. Ja, een deel van het volk, een deel van de leiders
geloofde in de verrijzenis op het einde van de tijden. Maar dat is ver weg.

Het Woord in mijn leven
Wat antwoord ik als Jezus mij de vraag stelt: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ Zeg ik tot Jezus: ‘Gij zijt de
Christus’? Zo ja, welke inhoud heeft dat woord voor mij? Welke consequenties heeft dat voor mijn
leven?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de Christus.
Ik sta daar principieel achter,
maar zeg deze woorden
met enige aarzeling, teveel zelfs.
Want U volgen
in lijden en sterven:
het is niet mijn sterkste kant.
Geef mij Uw liefde en dienstbaarheid,
zodat ik mezelf verloochen
en anderen liefdevol dien. Amen.
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