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    In die tijd, zo begon de evangeliepassage die we hoorden. Het is de gewone 

manier waarop een lezing uit het evangelie begint. De aanduiding is vaag. De 

vraag komt op : wanneer was dat eigenlijk ? Voor wie ook de afgelopen zondag 

de liturgie meevierde is het niet moeilijk in welke contekst Jezus’ woorden 

staan. Ze sluiten naadloos aan bij wat we een week geleden hoorden.  

   Toen ging het erover hoe Jezus Zijn leerlingen – ze trekken met Hem mee  - 
de vraag stelde : Wie is volgens de opvatting van de mensen de Mensenzoon ? 

Dat betekende : wie ben Ik in uw ogen ? En rap kwam het antwoord uit de 

mond van Petrus : “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” En Jezus 

prees Zijn leerling om dat antwoord : “Het is Mijn Vader in de hemel, die je dat 

te verstaan geeft. De Christus, dat ben Ik. Inderdaad niemand minder ben Ik 

dan de Zoon van God.” 

   Maar als Petrus Jezus hoort zeggen, dat die plaats wel meebrengt, dat hij te 

maken krijgt met Jezus’ lijden, dan deinst hij terug : “Dat verhoede God, Heer. 

Zoiets mag u niet overkomen.” Maar Jezus houdt aan : “Wil je Mijn volgeling 

zijn dan moet je jezelf verloochenen en zult ook jij een kruis te dragen krijgen.” 

Daar schrikt Petrus van. 

   Van die woorden zouden ook wij kunnen schrikken. Natuurlijk,  wij leven lang 

nadien,  tweeduizend jaar, in heel andere omstandigheden. Wij kunnen 

terugkijken op een lange geschiedenis. Wanneer we ons daarin verdiepen, 

komen we veel prachtige figuren tegen – natuurlijk niet alleen maar zulke. Veel 

helden van naastenliefde, die in Jezus’ voetstappen treden, die niet voor 

zichzelf hebben geleefd maar dienstbaar waren aan hun medemensen. Armen 

van geest waren erbij, zachtmoedigen, barmhartigen, vrede- brengers. 

   Als Jezus Zijn openbaar leven begint en al predikend rondtrekt, geeft Hij aan 

hoe de mensen die zich gewonnen geven aan Zijn evangelie, er innerlijk uitzien, 

welke innerlijke houding zich in hen heeft ontwikkeld. In Zijn Bergrede heeft Hij 

dat uitgewerkt. Hij doet dat ook in de evangeliepassage die we zojuist hoorden. 

De overeenstemming tussen beide teksten is groot. Puur evangelie hoorden 

we.  



  Petrus heeft het er moeilijk mee. Hij houdt van Jezus. Jezus ziet zijn kwali- 

teiten. Maar Hij moet voet bij stuk houden. Het is voor Hem te duidelijk welke 

Zijn zending de Vader Hem geeft. Met de kern van Zijn zending gaat Petrus niet 

mee. Jezus reageert ongemeen scherp : “Ga weg, satan, terug. Je bent me  een 

aanstoot, je laat je leiden door menselijke overwegingen. Je begrijpt niet wat 

God wil.” Petrus kan nog niet de wijsheid van het kruis zien. Pas als de 

verreze-ne voor hem staat, zal hij die wijsheid aanvoelen en zal hij er zich aan 

gewonnen geven. Hij zal de grootheid van Jezus’ liefde inzien en hij zal in de 

persoon  van de verezen Heer Gods wijsheid en kracht gewaar worden. Daar 

geeft hij zich aan gewonnen en zo kan hij een rots-figuur in de kerk zijn, die 

gelooft in de wondere kracht van Gods liefde.  Moge hij ons meetrekken zodat 

Gods liefde ook op ons vat krijgt en wij de weg gaan die hij, en zoveel anderen 

gegaan zijn, ook in onze dagen.  

 


