Bezinning 341: Christus is onze GPS 2 1
Marcus 8,27-35 = 24° zondag B-jaar

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
Dit verhaal steunt in het begin en aan het einde op beweging. Eerst gaat Jezus met zijn leerlingen
op weg naar het noorden, een heel eind van Galilea vandaan. En het is ‘onderweg’ dat Jezus hen
ondervraagt. Op het einde valt het woord ‘volgen’ tweemaal. Jezus gaat voorop en wij volgen
Hem. Geloven is Christus navolgen. Ja, de eerste volgelingen van Jezus werden niet ‘christenen’
genoemd, maar ‘de mensen van de weg’.
De mens komt ergens vandaan en krijgt van zijn God het einddoel, zowel voor zichzelf als
individuele persoon als voor de hele mensheid. Op die weg naar het einddoel gaat Jezus ons voor.
We hoeven Hem slechts te volgen. Ja, Hij is onze GPS. Een GPS die volkomen betrouwbaar is en
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ons feilloos bij de eindbestemming brengt. Heerlijk Hem te mogen volgen, al veegt dat het lijden
niet weg.
Jezus gaat zijn weg.
Hij is de weg.
Hij gaat voorop.
Hij is altijd verder.
Ik moet Hem volgen.
Ik mag Hem volgen.
Zelf voorop gaan
negeert Hem
en zijn leiderschap.
Het is mijn roeping
mensen te helpen zien
hoe Jezus voorop gaat
in hun leven
en dat en hoe ze Hem
moeten/mogen volgen.
Hij kent het einde:
redding uit het kwaad,
redding uit activisme,
redding uit illusies.
Het einde is geen plaats
maar een toestand,
een diepe ervaring
van de volle vrijheid.

Het Woord in mijn leven
Vraag ik mij af hoe Jezus voorop gaat in mijn leven? Wat betekent voor mij ‘Christus volgen’? En
wat betekent het dat ik daarvoor mijn kruis opneem? Waaruit moet ik gered worden?
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Bidden met het Woord
Christus,
Zoon van God,
Gij gaat voorop
naar het grote doel
dat Uw Vader U toonde:
zijn Rijk van menselijkheid.
Gij zijt ons komen tonen
wat Gods Rijk inhoudt:
geen ziekten, geen lijden,
geen overheersing, geen egoïsme.
Maar zelfverloochening om de liefde,
sterven aan ons verkeerd ego
om anderen tot het echte leven
te begeleiden.
Gij gaat voorop.
Dank U wel, van harte.
Wij moeten U volgen,
ook in het lijden,
zelfs in het sterven.
We zullen U ook mogen volgen
in de opstanding en de verrijzenis,
in de heerlijkheid van de Vader.
Laat ons ook zien
wat zelfverloochening
concreet betekent. Amen.
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