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Op. Woord. 

Welkom broeders en zusters op deze 21-e zondag door het jaar. We leven in een wereld vol 
beweging en voortdurende verandering lijkt wel. Wat is daarin vast en zeker en: waar ? Over 
identiteit gesproken is het dan belangrijk om aan te geven wie we zijn en waar we voor staan. Juist 
als gelovige- christenmens worden we erop bevraagd indien we de Heer willen toebehoren. Jezus wil 
weten : wie ben Ik; wat beteken Ik voor je – jou concrete mens van vandaag.. Simon Petrus geeft er 
het goede, juiste, enige antwoord op. Het wederwoord van de Kerk die in hem een door Jezus 
gemandateerd rotsvast geloof wordt toevertrouwd. Een zeggings- en sleutelmacht waar uiteindelijk 
de Heer en zijn gezag borg voor staat zelfs dan wanneer die Kerk teken is van tegenspraak. Stemmen 
wij ermee in.. vraagteken of uitroepteken. Kerkelijk geloof is zowel verankerd als aangevochten en 
bewijst zich door trouw, gebed, doorleefd geloof. Dit mogen we vieren en beleven als uitdaging en 
beproeving; gave en opgave – elke dag weer nu in deze Eucharistie. En er ons nu aan overgeven en 
beamen. 

Broeders en zusters, 

 

Wie zegt: wie ben ik stelt een belangrijke vraag. Mensen die van elkaar houden doen dit in 
samenhang met heel hun persoon en relatie en worden zo gesterkt en bevestigd in hun onderlinge 
liefdesband. Wie ben ik is ook een vraag naar je diepste zijns-grond. Wie ben ik werkelijk: zoals 
Dietrich Bonhoeffer zich afvraagt: ben ik degene die anderen zeggen dat ik ben (  sterk- zelfbewust ) 
of ben ik in werkelijkheid die kleine, zwakke, onzekere mens die ik in het diepst van mijn hart mijzelf 
gewaar word ? 

Over identiteit is het laatste woord nog niet gesproken. Integendeel: het is enorm bepalend door wie 
je gekend en door wie en wat je gevormd word. Als dan Jezus Christus de vraag stelt: wie ben Ik ? 
speelt hier een heel ander niveau. Het is niet uit onwetendheid over Zichzelf ( alsof Hij een 
identiteitscrisis zou hebben ) of uit nieuwsgierigheid dat Hij ernaar vraagt wat ‘de ‘mensen van Hem 
vinden of over Hem zeggen. Zijn leerlingen toen en van alle tijden weten wel meerdere visies, opinies 
weer te geven. Er zijn talloze Jezusbeelden, geloven, religies die allemaal iets zeggen,  en kunnen 
aanspreken. ( dat is informatie die je ook kunt vinden op wikipedia.. ) 

Maar geloven is nu net niet iets ‘algemeens ‘waar je als het ware intellectueel mee kunt instemmen ( 
en  ook  afstand houd ) of neutraal onder kunt blijven. Het gaat om jezelf, jij als mens persoonlijk 
wordt aangesproken; uitgedaagd.  Wie is Jezus voor je; wie ben Ik vraagt Hij aan ons, elk van ons. En 
wie  is dan in staat  om Hem adequaat antwoord te geven ? Een persoonlijker, bijna bedreigender 
vraag is haast niet voor te stellen. 

Voor Simon Petrus niet. Hij reageert impulsief en geeft direct het antwoord waarvan de zin, diepte en 
reikwijdte hem overstijgt. Hij heeft zichzelf overtroffen als woordvoerder en eerste zegsman van de 
apostelgroep. Dit besef dringt door als Jezus bevestigt dat zijn Vader hem Petrus het juiste inzicht en 
woord geven heeft: Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God. Dat kon hij uit zichzelf ‘vlees en 
bloed ‘niet bevatten. Maar de werkelijkheid en waarheid ervan wordt grondslag van heel zijn leven, 
getuigenis en fundering van een rotsvast geloof – dat de Kerk nog altijd draagt. 

Ontmoetingen tussen Jezus en Petrus zijn wonderlijk, boeiend, belangrijk. Waarom Petrus ? Als visser 
heeft hij al heel wat stormen  doorstaan en dat heeft zijn karakter gevormd. Als ‘rotsman ‘ een 
nieuwe naam die Jezus hem geeft, zal hij nog  veel meer branding doormaken en met vallen en 



opstaan – van zijn verloochening tot het paasgeloof – en dat heeft zijn rotsvast geloof alleen maar 
gepolijst. In Jezus ‘Naam kan/ mag hij herder zijn op basis van zijn geloofsliefde en trouw. ( Joh. 21 ) 

Maar wat heeft dit nu met ons van doen ? is de vraag: wie is Jezus voor ons, voor mij, net zo 
bepalend of heeft het niets of weinig te maken met onze gewone en soms gewonde dagelijkse 
werkelijkheid ? 

Wel, dankzij het geloof dat ons is overgeleverd van de Kerk gemeenschap en traditie die we ons 
eigenmaken kunnen wij ons invoegen in hetzelfde basisgeloof van Petrus en zijn opvolgers. De Kerk is 
een levende historische realiteit,   die als een geheel, een mystiek maar werkelijk lichaam de ene 
zelfde Christus vertegenwoordigt en aanhangt en Hem doorheen de tijd belijdt. Je zou je dan weer 
kunnen afvragen: is het zo makkelijk ? Wat betekent die sleutelmacht feitelijk; het primaatschap; is 
dat allemaal geen aanmatiging ?  

Jezus heeft de Kerk gewild – gesticht. Door: zijn leerlingen rondom Hem te roepen en verzamelen; 
door de Eucharistie; door het kruis; door de verrijzenis en Pinksteren. Door de Kerk te behoeden en 
bewaren tot vandaag ondanks alle menselijk falen, kwaad en schandalen. De ‘poorten der hel zullen 
haar niet overweldigen ‘. Op deze steenrots . zal Ik mijn Kerk bouwen.. Met enorme letters staat deze 
tekst boven het graf van Petrus. Zijn opvolgers mogen zich erdoor bemoedigd, gesterkt en bevestigd 
weten.  Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis speken voor Hem, voor zichzelf. Voor heel ons geloof. 

Ik kan hier moeilijk een beknopte Kerk- theologie of apologie houden ( of misschien toch een beetje 
in het klein ) om een loyaal kerkelijk pleidooi te houden met oog voor kritiek maar gedragen door een 
grote liefde en geduld; door eigen ondervinding en ervaring in de kerk waarin ik geloof en van hou: 

De kerk dat is de kleine groep ná goede vrijdag en dat is óok de groep waaraan Jezus met Pasen 
verschijnt en waar Hij te midden van Zijn leerlingen nog elke dag verblijft. 

Menselijker dan de Kerk kan God zich niet uitdrukken. De Kerk is veeleisend omdat ze zelf streng 
beoordeeld zal worden. Veel van haar beslissingen dragen een duurzaamheid die God alleen kan 
verlenen. 

Lijden voor de Kerk is altijd lijden met Christus. Zelfs lijden aan de Kerk wordt in verbondenheid met 
Hem vruchtbaar. De Kerk is Gods ’aangenomen familie.  

 In de Kerk is geen restauratie maar evangelisatie nodig. De Kerk van morgen zal zich vandaag ( nog ) 
moeten bekeren. De Kerk is een moeder en dan lerares; een gemeenschap eerder dan instituut. De 
kerk is als een klok van Gods’liefde; levend in de tijd voor de eeuwigheid. 

 Een pastorale kerk wil zeggen: naast de mensen staan om ze bij Jezus te brengen. De Kerk kan alleen 
goed ( op ) gebouwd worden als de aannemer de H. Geest is. Wat de Kerk wordt ( aan ) gedaan zal 
God een zorg zijn. 

En – met wat humor – als je echt in God gelooft geloof dan ook zijn grondpersoneel maar. 

Napoleon schijnt gezegd te hebben: ik zal de Kerk vernietigen. Daarop zei een bisschop/ prelaat hem: 
doet u geen moeite; dat is  zelfs ons niet gelukt ! 

 

Enkele gedachten, pogingen om de twee aspecten van de Kerk te verwoorden: mysterie en rots. Met 
Maria is  de Kerk op haar best. Tot slot : bewaar uw kerk Heer in trouw aan het getuigenis van Petrus 
en de apostelen. Blijf bij ons tot het einde van de tijd. ( op. Gebed )  Amen. 


