Don Bosco

Bezinning 52: Jezus volgen in zijn lijden
Matteüs 16, 21-27 = 22° zondag A-jaar

Het Woord
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en
veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat
Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem
ter zijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer!’ Maar Jezus keerde Hem de
rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter Mij, Satan! Je zou Me nog van de goede weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen’.
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen,
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. Wat heeft een mens eraan de hele
wereld te winnen als Hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn
leven? Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende
luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.’

Een woord bij het Woord
Met de beginwoorden ‘vanaf die tijd’ geeft Matteüs duidelijk aan dat er een nieuwe fase begint.
Vanaf nu richt Jezus zijn aandacht op wat er in Jeruzalem met Hem zal gebeuren. Hij kijkt de harde
werkelijkheid in de ogen: Hij weet dat Hij ter dood zal gebracht worden. Het belangrijkste is echter
dat Hij daarin de wil van God ziet. Hij ‘moest’ naar Jeruzalem gaan omdat de Vader Hem dat vroeg.
Het is de harde vraag, die altijd weer terugkeert: waarom moeten het lijden en de dood? Je komt
niet veel verder dan: ‘Omdat God het wil, omdat God wil dat Jezus zijn roeping en zending tot het
uiterste volbrengt’. Dit godsbeeld botst met de meeste godsbeelden. Want een gezonde mens wil
niet het lijden, maar het geluk.
Geen wonder dat Petrus Jezus wil behoeden voor het lijden en de dood. Het is zelfs een uitdrukking
van vriendschap en zorg. Maar Jezus antwoordt heel verrassend: Hij noemt hem Satan. ‘Satan’ staat
hier voor het tegendeel van de wil van de Vader. Het is duidelijk: ‘achter Jezus aan, Hem volgen’,
dát is onze roeping. Vaak slaat het ons om het hart, als we omwille van ons geloof in Hem op het
lijden botsen. We zijn geen helden!

Het Woord in mijn leven
Ga je achter Jezus aan om Hem te volgen? Hoe dikwijls zegt Jezus wat je moet doen? Ga je moedig
door in jouw christelijke geloof als het lijden omwille van Jezus jouw baan kruist? Houd je je
aandacht gericht op de beloning van Jezus naar jouw daden?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Je wist wat er met Jou te Jeruzalem zou gebeuren.
De wil van jouw Vader was jouw richtsnoer, het enige.
Geef dat we Jou blijven volgen,
ook als ons geloof in Jou op tegenkanting botst.
We zien uit naar de grote beloning
op de dag dat Jij ons zal belonen
volgens onze daden.
Laat dat de basis zijn voor onze hoop. Amen.
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