Don Bosco

Bezinning 157: Christus, Zoon van de levende God
Matteüs 16,13-20 = 21° zondag A-jaar

Het Woord
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten’. Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik
volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’, antwoordde Simon Petrus.
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van
vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots
waarop Ik mijn Kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen; Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde
bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de
hemel ontbonden zijn.’. Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij
de Messias was.

Een woord bij het Woord
Caesarea Filippi, dat is ver van Galilea, het volle actieterrein van Jezus. Daar herleidt Jezus zijn
relatie met de leerlingen tot de zuiverste kern, in het bijzonder met Simon. Hij vraagt eerst wat ‘de
mensen’ over Hem zeggen en daarna wie Hij volgens hen is. Petrus geeft de essentie van de
geloofsbelijdenis van de kerkgemeenschap, waartoe hij behoort, gesitueerd in Syrië, niet zo ver van
Caesarea Filippi.
De belijdenis is kort en toch volledig. Jezus is de Messias, de Christus, Zoon van de levende God.
Deze belijdenis, zo zegt Jezus, komt niet van mensen, maar van de Vader. De lang verwachte en
sinds eeuwen beloofde Messias is gekomen in Jezus van Nazaret. Zo vervult God zijn beloften en is
de eindtijd, het Rijk van God, aangebroken. In dat Rijk mogen wij leven.
Jezus installeert dan Simon als de rots, Petrus. Het woord ‘Kerk’ komt zelden voor in de evangelies.
Hier dus wel. Wanneer Matteüs schrijft, heeft de christelijke gemeenschap zich immers al
afgescheurd van de synagoge, van het Jodendom. Opvallend is dat Jezus Christus zelf zijn Kerk zal
bouwen. Petrus is de steen, de rots, maar Christus is de architect, bouwheer en aannemer. Ja, Petrus
krijgt de sleutels, maar God bindt en ontbindt wat Petrus bindt en ontbindt. God blijft de
belangrijkste in het functioneren van de christelijke gemeenschap.
Het Woord in mijn leven
Belijd ik dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God? Wat betekent dat voor mij? Weet ik
voldoende hoe Christus zijn Kerk opbouwt? Welke taak geeft Christus mij in zijn kerkopbouw?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de Messias, de Christus,
de Zoon van de levende God.
Door de heilige Geest
heeft de Vader U geleid.
Gij blijft uw Kerk opbouwen,
altijd weer opnieuw,
langs duizend wegen,
steen na steen,
mens na mens.
Elke mens nodigt Gij uit
om mee te bouwen
aan het Rijk der hemelen,
het Rijk van uw Vader op aarde.
Toon mij wat mijn taak is,
hier en nu en elke dag opnieuw. Amen.
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