Bezinning 731: Mijn antwoord
Lucas 9,18-22 = weekdagen 25° week vrijdag

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.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In dit hoofdstuk van Lucas wisselen scenes van Jezus met de leerlingen apart en Jezus met de
menigte elkaar af. Hier is Jezus alleen met zijn leerlingen. Het valt op dat Jezus hun een vraag stelt
terwijl Hij aan het bidden is. Dat gebeurt zelden. De vraag is alleen al daarom bijzonder. Of liever
de twee vragen, al overlappen ze elkaar grotendeels.
‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ is de eerste vraag. Jezus wil weten hoe Hij begrepen wordt.
Zijn leerlingen kunnen Hem daarbij helpen. Zij horen wat ‘men’ over hun Heer zegt. De
antwoorden zijn divers. Er worden er drie gegeven, maar het waren er ongetwijfeld meer. Een
mening die er bijvoorbeeld niet tussen staat: Jezus is niets meer dan een gewone mens. Nu krijgt
Jezus grote namen te horen: Johannes de Doper, Elia of een andere profeet. Een indrukwekkend
lijstje. Hij reageert daar echter niet op. Hij bevestigt niets, Hij ontkent niets. Hij laat het voor wat
het is.
Maar dan komt de tweede vraag: ‘Wie ben Ik volgens jullie?’ Deze vraag treft de leerlingen
rechtstreeks. Ze moeten nu zelf positie kiezen. Ga maar eens zelf voor een Christusicoon of voor
een kruisbeeld of het sacrament zitten en laat die vraag dan diep tot je doordringen. En tracht dan
voorzichtig woorden te vinden om te omschrijven wie Jezus voor jou is. Niet eenvoudig. Zijn vraag
vordert je helemaal op. En het is overigens ook niet simpel om dan jouw antwoord aan Hem te
geven, rechtstreeks. In een gebed dus. Het is nog moeilijker jouw antwoord met al jouw
overtuigingskracht te bidden. Het engageert je helemaal.
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Petrus geeft het goede antwoord. Jezus is ‘de Christus van God’. De Messias dus. Het is de eerste
maal dat hij deze belijdenis uitspreekt. Hij zal het pas opnieuw doen na Jezus’ verrijzenis en na het
ontvangen van de Heilige Geest op Pinksteren (Handelingen 2,31.36.38). Dan wordt zijn gebed tot
Christus een verkondiging aan de inwoners van Jeruzalem.
Jezus drukt hen met aandrang op het hart dit aan niemand te zeggen. Ja, Hij is de Messias, maar
niet zoals men zich de Messias voorstelt. Er zijn twee problemen. De Messias van het volk is er
enkel en alleen voor het eigen volk. Daar is een groot woord voor: particularisme. Maar Jezus’
boodschap is universeel. Het boek Handelingen getuigt daarvan. En hun Messiasbeeld lijdt aan
nationaal imperialisme. Die Messias moet als politiek-militaire leider heersen over alle volkeren.
Maar Jezus wil geen politiek ambt opnemen. Hij wil dienen, de kleinste zijn, lijden, veroordeeld
worden en verrijzen.
Opvallend is dat op deze eerste lijdensvoorspelling geen reactie komt van de leerlingen. Geen
goedkeuring, geen afwijzing, geen kritiek. Niets.

Het woord in mijn leven
Wie zeggen de mensen in onze tijd wie Jezus is? Wat is mijn antwoord? Zeg ik dat (voldoende)
tegen Jezus zelf? Word mijn geloofsbelijdenis ook verkondiging aan anderen? Klopt mijn
Jezusbeeld met wie Hij werkelijk is? Hoe reageer ik op zijn weg van lijden, verworpenheid, dood en
verrijzenis?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
eens temeer bent U in gebed.
U bent een met de Vader
en een met de Heilige Geest.
U leeft van die eenheid,
de Heilige Drie-eenheid.
Ook aan mij stelt U de vraag
wie U volgens mij bent.
U kent mijn twijfel,
mijn zoeken en aarzeling.
Toch wil ik met de Kerk zeggen:
U bent de Messias van God,
die ons redt en heiligt
doorheen lijden en dood
en vooral Uw verrijzenis.
Sterk mij om over U te getuigen,
ook als het moeilijk is,
als men negatief reageert. Amen.
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