Don Bosco

Bezinning 16: Jezus’ identiteit
Lucas 9, 18-24 = C-jaar 12° zondag door het jaar

Het Woord
Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag:
‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen
Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ Hij zei tegen hen: ‘En
wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden Messias’. Hij beval hun op
strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: ‘De mensenzoon zal veel moeten lijden en door
de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde
dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.’
Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks 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.’

Een woord bij het Woord
De rode draad is duidelijk de identiteit van Jezus. Eerst krijgen we de bron van zijn identiteit: Hij is
in gebed. Hij ontvangt ze dus van de Vader. En eigenlijk staat er dat Hij zijn leerlingen ondervraagt
terwijl Hij bidt. Zijn roeping is dus de ondergrond, aanwezig in de volgende stappen.
Jezus vraagt dan naar zijn identiteit in de ogen van het volk. De leerlingen noemen er vier. Twee
profeten bij naam, dan het vage ‘één van de profeten’ en tenslotte al even vaag ‘één van de ouden’.
Met de meeste aandrang vraagt Jezus naar de mening van de leerlingen. Ze horen ‘jullie’ tweemaal:
ze kunnen zich niet wegstoppen achter wat ‘men’ denkt. Het antwoord is een zeer korte maar
correcte geloofsbelijdenis: ‘De door God gezonden Messias’. Jezus ontkent dit niet.
Tenslotte geeft Jezus zijn identiteit, waar Hij het meeste van houdt: de Mensenzoon. Daarover zegt
Hij vier zaken: Hij zal moeten lijden, Hij zal verworpen worden, Hij zal gedood worden en Hij zal
opgewekt worden. Jezus geeft deze dramatische en uiteindelijk toch positieve afloop, omdat zijn
identiteit gevolgen heeft. Diezelfde gevolgen zijn er ook voor wie Hem wil volgen – en dat kan
iedereen zijn –: zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en wel omwille van Hem.

Het Woord in mijn leven
Hoe zie ik de identiteit van Jezus? Wie is Hij voor mij? Wil ik Hem volgen? Verlang ik dat? Doe ik
dat (niet)? Kan ik met overtuiging Petrus’ geloofsbelijdenis overnemen? Wat betekent ‘mijn kruis
opnemen’ concreet voor mijn dagelijks leven?
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Bidden met het Woord
Messias, God heeft Jou gezonden
om door lijden en sterven opgewekt te worden,
uit liefde voor ons.
Ik dank U daarvoor.
Ik ben niet zo bedreven in het verloochenen van mezelf,
in dat onvermijdelijke en lastige kruis.
Help me op die weg,
want U volgen, dat verlang ik zeker. Amen.
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