Bezinning 503: Het dagelijkse kruis 2 1
Lucas 9,18-24 = 12° zondag C-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.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het was de viervorst Herodes die zich kort voor deze tekst afvroeg wie Jezus is. Hij geeft al de
mogelijkheden die we hier horen: Johannes de Doper, die hij had laten onthoofden, Elia of een
andere profeet (zie Lucas 9,7-9). Nu geven de leerlingen dat antwoord aan Jezus.
Petrus antwoordt in naam van de groep: ‘U bent de door God gezonden Messias.’ Het woord
‘Messias’ heeft een welbepaalde inhoud in die tijd, die sterk verspreid is. Het is iemand die het
grondgebied zuivert van alle vreemdelingen en die vanuit Jeruzalem de hele wereld beheerst. We
noemen dat particularisme en imperialisme. Maar Jezus, die niet ontkent de Messias te zijn, wijst
deze inhoud radicaal en scherp af.
Hij geeft het begrip ‘Messias’ een volkomen nieuwe inhoud met vier werkwoorden, die we vaak
terugvinden in de evangelies: lijden, verworpen worden, ter dood gebracht worden en opgewekt
worden. Maar laten we niet alleen het lijden en de dood zien, maar ook de drie andere
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werkwoorden in deze tekst: opstaan, opwekken en gered worden. Het is duidelijke verrijzenistaal.
Alles is dus gericht op het grote, positieve perspectief van het eeuwige leven.
In die tijd kozen de mensen zelf hun rabbi. Velen kiezen voor Jezus. Ja, een vrije keuze van de
persoon. Jezus lijmt hen niet met mooie beloften. Juist integendeel: dagelijks zijn kruis opnemen
en niet zichzelf in het centrum plaatsen. Neen, Jezus staat in het centrum, Hij, de Messias. Omwille
van Hem dragen we het dagelijkse kruis en voor Hem.

Het Woord in mijn leven
Neem ik mijn belangrijke beslissingen vanuit het gebed? Wat is mijn antwoord op Jezus’ vraag: ‘Jij,
wie zeg jij dat Ik ben?’ Welk concreet kruis moet ik dagelijks opnemen om Jezus te volgen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de Gezalfde van God,
Christus de Heer.
Dagelijks draagt U het kruis
van zieke mensen,
van mensen vol twijfels,
van eenzame mensen,
van verwarde mensen,
van misbruikte mensen,
van stervende mensen,
van mensen vol pijn.
U geeft ons het dagelijks brood
om mensen lief te hebben.
Sterk ons allen
om dagelijks ons kruis te dragen
omwille van U, Christus,
de grote Kruisdrager.
Laat het leven van iedereen
uitlopen op opstanding,
opwekking en redding,
U, Heer, achterna,
U die verrezen bent
en leeft bij de Vader. Amen.
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