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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
Jezus stelt de belangrijkste vraag voor elke christen: ‘Wie ben Ik?’ ‘Wie ben Ik volgens jou?’ En nog
belangrijker: ‘Wie ben ik voor jou?’ Of: ‘Wie mag Ik voor je zijn?’ Het is een vraag die geen
theoretisch antwoord verwacht of een definitie uitlokt. Jezus stelt de vraag om een diepe relatie
tot stand te brengen. Hij verlangt een antwoord dat een engagement insluit, een overgave.
Het is echter niet aan ons om te beslissen wat Jezus’ identiteit is. Jezus is niet de vervulling van
onze diepste verlangens: een supermens, iemand die ons altijd gelijk geeft, een persoon die ons
een comfortabel leventje bezorgt … De identiteit van Jezus is bepaald door God zelf. Niemand mag
daar ook maar iets van afdoen. Daarom faalt Petrus hier schromelijk. Jezus heeft zijn identiteit en
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dus zijn roeping en zending goed begrepen. Hij zal Gods heil en redding verwezenlijken en dat
moet gebeuren via het lijden, het kruis, de dood en de verrijzenis. Er is geen andere weg. Dit is het
diepste geheim van God betreffende Jezus van Nazareth.
Als we die Christus belijden en met Hem in relatie willen leven, dan zullen we ook die weg moeten
gaan. Daarom kan ons antwoord aan Jezus op zijn vraag wie Hij is, nooit goedkoop of lichtzinnig
zijn. We zullen moeten sterven aan ons ingebakken egoïsme. We zullen onszelf moeten
verloochenen. Anders kunnen we niet liefhebben. Jezus’ bondgenoot zijn is niet de gemakkelijkste
weg, maar wel de weg van bevrijding en leven, het goddelijke leven.

Het Woord in mijn leven
Wie is Jezus volgens mij? Voor mij? Wat betekent voor mij ‘mijn kruis opnemen’? Op welke manier
doe ik inspanningen om te sterven aan mijn egoïsme?

Bidden met het Woord 1
Heer Jezus,
U vraagt ons
wie U volgens ons
en voor ons bent.
Wíj vragen Ú:
wie bent U toch,
dat zovelen al zovele jaren
U trouw volgen,
dat mensen wereldwijd
blijven zoeken
hoe ze kunnen leven
volgens Uw Woord?
Wie bent U toch
dat we altijd weer
naar U komen,
ook als Uw Woord
het onmogelijke vraagt?
Leer ons ons te verliezen in U,
zodat we liefde worden
zoals U liefde bent. Amen.
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Bidden met het Woord 2
Heer Jezus, U bent voor mij:
een diepgelovige Jood,
de openbaring van wie God is,
het Woord van God,
pure, trouwe liefde,
de Wegbereider en Gids,
verdediger van de marginalen,
vergiffenis van onze zonden,
stichter van gemeenschap,
uiterst zorgzame Herder,
de verrezen Gekruisigde
Zoon van God. Amen.
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