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Zondag 9 september 2018 

twaalfde van de zomer 

in de sfeer van Taizé; bevestiging van ambtsdragers; 

viering van de maaltijd van de Heer 

 
 

Psalmlezing, gezongen en gesproken: ‘Sterker dan angst 

is de liefde’ (naar psalm 54; t. Margryt Poortstra, m. 

Bram Stellingwerf; ‘Naar de psalmen’)  

 

Evangelielezing: Marcus 8,27 – 9,1 

 

Acclamatie: ‘Nothing can ever come’ (Taizé)  

(we zingen het lied driemaal) 

 

(Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, 

die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus; Rom. 8,38-

39) 

 

Overweging 

 

We horen weer een van die lastige stukjes. Petrus die 

eerst zo de spijker op z’n kop lijkt te slaan als hij zegt: ‘U 

bent de messias!’ En die even later op een lelijke 

manier terecht wordt gewezen door Jezus: ‘Ga terug, 

achter mij, Satan!’ Niet zo’n leuk verhaal. En dan nog 

die vreemde opmerking van Jezus op het eind: dat ze 

niet allemaal zullen sterven voordat ze het koninkrijk 

van God hebben gezien. Dat moet toch een vergissing 

zijn… 

 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik me bij dit verhaal 

telkens eerst door een ‘klassieke’ uitleg heen moet 

worstelen. Door geijkte verklaringen. Ik ben benieuwd 

of jullie dat herkennen. 

Voor mij is die geijkte verklaring afkomstig uit de 

theologie van ‘verzoening door bloed’. De theologie die 

zegt dat heel Jezus’ levensloop al vooraf vast lag. En dat 

God het nodig had om door zijn sterven met mensen 

verzoend te worden. Jezus móest lijden en sterven. 

Alleen daardoor kon God ons, zondige mensen, weer 

genadig zijn. 

Volgens die theologie heeft Petrus het eerst helemaal 

bij het rechte eind: ja, Jezus is de messias. En zegt hij 

daarna iets wat tegen Gods wil in gaat. Hij wil er 

immers niet aan dat Jezus gedood zal worden. En dat is 

nu juist het plan dat God met Jezus heeft. 

 

Kunnen we deze theologie volgen…? Het is goed om te 

bedenken dat deze uitleg weliswaar mogelijk is – maar 

dat dit een invulling is. Dat ze één bepaald antwoord 

geeft. Een antwoord dat verschillenden van ons niets 

meer zegt, want het is geen antwoord op een vraag die 

we hadden. Een theologie die doet denken aan de 

muurschildering die zegt: ‘Jezus is het antwoord!’ en 

waar iemand onder heeft geschreven: ‘Maar wat was 

dan de vraag?’ 

 

Wat is de vraag? 

Laten we nog eens goed naar dit verhaal luisteren. En 

horen welke vragen er bovenkomen. Petrus noemt 

Jezus ‘messias’. De Gezalfde. De langverwachte. Wat 

vindt Jezus daar eigenlijk van? Daar zegt hij niets over. 

We horen dat hij zijn leerlingen verbiedt hierover te 

praten. Waarom? 

Wíj zijn hem, in navolging van Petrus, ‘messias’ gaan 

noemen. Zag hij zichzelf ook zo? 

Of… was dit voor hem niet zo duidelijk? Wil hij niet 

‘messias’ genoemd worden, mogen zijn leerlingen 

daarom niets zeggen? 

Hij noemt zichzelf ‘Mensenzoon’. Zoon van de mensen. 

Een naam die we in de visioenen van Daniël 

tegenkomen. Een mens van God; een rechtvaardige; 

een mens die blijvend is. Tegelijk is de Mensenzoon een 

mens ten voeten uit, mens die alles doormaakt wat 

mensen kunnen doormaken. Het lijkt of Jezus die naam 

verkiest boven ‘messias’.  

Is het beeld dat Petrus heeft van een messias hem te 

gebeiteld? De messias, dat was de grote koning die zou 

komen en in één keer orde op zaken zou stellen. Zo ben 

ik niet, heeft Jezus misschien gedacht. Mijn weg is de 

weg van alle mensen: het is een weg van opgaan, 

blinken en verzinken. Een weg van vreugde, maar ook 

van lijden en dood. Ik ben niet die mythische messias 

die met toverkracht alles recht zet. 

 

Dan gaat Jezus een open en kwetsbaar gesprek met zijn 

leerlingen aan. Hij zegt hoe de leiders van het volk hem 

zien. En hoe ze op hem zullen reageren. Hij zegt hoe hij 

ziet aankomen dat hij het er niet levend af gaat 

brengen: er zijn er teveel die hem als een bedreiging 

zien. Maar, zegt hij ook, ‘na drie dagen zal ik opstaan…’ 

 

Het is verbluffend. Dit vertrouwen. Tenminste, wanneer 
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we ons losmaken van de klassieke uitleg die denkt dat 

Jezus zelf bij voorbaat alles al wist. Eerlijk gezegd geloof 

ik niet dat dat reëel is om te denken. Hij wist het niet. 

Hij kon alleen een angstige inschatting maken van de 

veroordeling die hem te wachten stond. Vanwege het 

feit dat hij té controversieel was. Dat hij zorgde voor 

teveel opwinding en onrust. Hij wist het. Maar wat er 

precies zou gaan gebeuren, was volkomen onzeker. 

Wanneer je dit bedenkt, zie je pas wat een bijzondere 

woorden dit zijn: ‘na drie dagen zal ik opstaan’... Jezus 

vertrouwt op iets dat verder gaat dan lijden en dood. 

Noemt hij zich daarom Mensenzoon – beeld van een 

mens die blijft? Hij vertrouwt erop dat dat van 

Godswege kan: dat de dood het einde niet is. Dat zelfs 

zijn vreselijke dood achteraf zin en betekenis zal 

kunnen krijgen. Hij vertrouwt erop dat zijn leven niet 

voor niets zal zijn geleefd. 

 

Het kan je aan het denken zetten: vertrouw ook ik daar 

op? Dat mijn leven nog zin heeft, als ik er niet meer 

ben? Ja, bij iemand als Jezus begrijp ik het. Of 

bijvoorbeeld bij publieke figuren zoals de koninklijke 

familie. Wie bij leven roem geniet, wordt ook in de 

dood niet gauw vergeten. Maar ik…? Vertrouw ik erop 

dat mijn leven niet voor niets zal zijn geleefd? Dat het 

van Godswege kan: dat ook mijn dood het einde niet zal 

zijn? 

Luister je naar de dichter van psalm 54, dan hoor je dit 

ook. Een poging tot dit vertrouwen. ‘Sterker dan angst 

is de liefde, ik weet mij gedragen door uw Naam.’ 

Ondanks het gepieker in de nacht; het staren in het 

duister. Ondanks de stemmen in zijn hoofd. Met een 

vraag eindigt hij, met een verlangen: ‘licht op in mij… 

vang mij op als ik leer vliegen…’ 

 

Hoe moeilijk is het niet hierop te vertrouwen. 

Toch lijkt dit te zijn wat Jezus bedoelt. Dit vertrouwen 

op wat we sinds Pasen vieren: dat de dood het laatste 

woord niet heeft. Dat er een derde dag komt waarop 

God alles anders maakt. 

Jezus zegt tegen Petrus: ‘Je zint niet op de dingen van 

God, maar op die van de mensen.’ Petrus heeft Jezus 

apart genomen. Hij heeft hem fel terecht gewezen, 

staat er. Waarover? Wat is het precies dat hij zegt en 

dat met de dingen van de mensen en niet met de 

dingen van God te maken heeft? 

 

Misschien moeten we het antwoord zoeken in het 

vervolg. Jezus roept de mensen om zich heen. En hij 

leert hen de kern van waar het om gaat in het leven: je 

kruis opnemen en hem volgen. Dat wil zeggen: niet 

meedoen met de graaiers en de onderdrukkers die 

mensen uitbuiten. Maar jezelf verliezen in de aandacht 

voor een ander. Recht doen, doen wat je hand vindt om 

te doen. En je daar niet voor schamen. De dingen van 

God – het zijn praktische dingen. 

‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, 

maar er het leven bij inschiet?’, vraagt Jezus. Eigenlijk 

staat hier: ‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele 

wereld wint, maar beschadigd wordt aan lijf-en-ziel?’ 

Leven, werkelijk leven, heeft te maken met het volgen 

van Jezus – niet met het winnen van de wereld door 

succesvol te zijn en aanzien te krijgen en gevierd te 

worden. Dat is niet leven. Want daarbij raken lijf-en-ziel 

beschadigd. 

 

Het lijkt erop dat Petrus wil gaan voor het succes. Dat 

hij niets wil weten van lijden en dood. Petrus lijkt te 

geloven dat de weg van God alleen maar steeds mooier 

wordt. Petrus lijkt te denken dat het leven één 

opgaande lijn zal zijn. Misschien wel dat je aan die 

opgaande lijn de zegen van God kunt afmeten. 

Niet daaraan kun je Gods zegen herkennen, zegt Jezus – 

maar aan het ervaren van de komst van Gods 

koninkrijk. Die zit ’m niet in succes dat je sorteert. In 

beloningen of promoties. In hoge beoordelingen of lof 

die anderen je toezwaaien. 

Die zit ’m in jezelf durven verliezen. In het compleet 

jezelf vergeten, omdat op dat moment lijf-en-ziel van 

de ander belangrijker voor je zijn dan je dat zelf bent. 

Wanneer je je ogen richt op Gods dragende vleugels, 

wanneer je vertrouwt op de derde dag, kun je dat. 

Sommigen zullen niet sterven zonder dat ze de komst 

van Gods koninkrijk, voordat ze God zélf, hierin hebben 

kunnen ervaren, zegt Jezus. In het verliezen van 

zichzelf.  Sommigen zullen dat nog in dit leven 

meemaken. 

 

Stilte 

 

Lied: ‘El Senyor és la meva força’ (Taizé) 

eenmaal in het Catalaans, dan tweemaal in het 

Nederlands 


