
Fonteinkerk, 9 september 2018 

Lezingen: Deuteronomium 11:1-9 en Marcus 8:27-35 

 

Wie ben ik? Vorige week vertelde een hindoepriester in de krant over een oude traditie: na de 

geboorte van een kind fluisteren de ouders in het oor van hun baby: “Wie ben jij?” Daarmee 
geven zij aan hun kind de opdracht om dit in het leven te gaan ontdekken, en erkennen zij hun 

eigen opdracht om het kind hierbij te helpen. Op latere momenten komt de vraag weer terug. 

Als het kind als bruid of bruidegom binnentreedt voor het huwelijksritueel, dan vraagt de 

priester: “Wie is het, die hier komt zitten?” Het is immers een levenslange ontdekkingsreis: te 

weten komen wie je bent… 

 

“Wie ben Ik? Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Jezus vraagt het aan zijn leerlingen. Je zou 
deze vraag als een “mondelinge overhoring” kunnen beschouwen: Jezus weet allang hoe het 
zit, en Hij vraagt bij zijn discipelen na of zij al weten wat Hij weet. Maar het lijkt mij waar-

schijnlijker dat Hij het zelf óók nog niet precies weet. Kort hiervóór heeft dat merkwaardige 

gesprek met een Fenicische vrouw plaatsgevonden. Deze vrouw vraagt Hem om de genezing 

van haar dochter. Eerst voelt Jezus daar niets voor: “Het is niet goed om de kinderen hun 
brood af te pakken en het aan de honden te voeren.” Maar de vrouw geeft het niet op, en weet 
Hem ervan te overtuigen dat het heil van God wel degelijk ook voor de niet-Joden bestemd is. 

Jezus wordt dus wijzer van dit gesprek: door de woorden van deze buitenlandse vrouw krijgt 

Hij een beter zicht op Gods bedoelingen, en daarmee ook op zijn eigen rol daarin. Hij begint 

beter te begrijpen wie Hij is. Dat is een volstrekt natuurlijke gang van zaken. Je maakt als 

mens van alles en nog wat mee. Je ervaart vreugde en verdriet, je krijgt waardering en onder-

gaat onrecht, je wordt liefdevol geholpen en je wordt genadeloos in de steek gelaten, je ziet 

leven en je ziet ondergang, enzovoort. En je ontdekt hoe je op al die ervaringen reageert, en 

hoe je ermee omgaat. Dat geeft ons een steeds beter zicht op wie we nou werkelijk zijn. Ook 

een goed gesprek met een vriend, of een opmerking van een wildvreemde kunnen jou nieuw 

zicht geven op wie jij bent. Het is een levenslang leerproces. Misschien zegt Jezus daarom 

“Praat er maar met niemand over!” als Petrus dat beladen woord in de mond neemt: “U bent 
de Messias.” Misschien schrikt Jezus er zelf wel van: is Hij werkelijk de Messias? Zo goed 

weet ook Hij het allemaal nog niet, zo goed kent Hij zichzelf nog niet… 

 

Ook de evangelist Marcus lijkt het nog even open te laten. Hij geeft een droge opsomming 

van wat de leerlingen aandragen: “Johannes de Doper, Elia, een van de profeten, Messias…” 
En Jezus keurt geen enkel antwoord goed of af. Dit evangelie is vermoedelijk rond het jaar 70 

geschreven. Als Mattheüs zijn evangelie schrijft, zijn we al zo’n 20 jaar verder. Dan hebben 
de gelovigen al wat langer nagedacht over het geheim van Jezus. Als Petrus bij Mattheüs zegt: 

“U bent de Messias”, dan begint Jezus hem uitvoerig te complimenteren en hem uit te roepen 
tot dragende Rots van de kerk. Marcus houdt het beknopter, en laat meer open. Hij laat ruimte 

voor verschillende meningen, en dat doet eigenlijk heel modern aan. 

 

Enkele weken geleden verscheen het boek “En wie ben ik volgens jullie?”, het proefschrift 
van de Amersfoortse predikant Geurt Roffel. Hij had als predikant ervaren hoe gemeenteleden 

heel verschillend over Jezus kunnen denken. Sommigen vinden dat Jezus de Zoon van God is. 

Anderen voelen aarzeling daarbij, en houden het erop dat Jezus een bijzonder mens was. In 

zijn boek bespreekt Roffel de Jezus-visie van een zestal toonaangevende theologen, onder wie 

Walter Kasper en Wolfhart Pannenberg. Zijn boek geeft dus een beeld van de hedendaagse 

theologische meningsvorming over Jezus. Maar het vertrekpunt van zijn studie ligt veel 

verder terug. Hij zegt daarover: ”Ik begin bij het concilie van Chalcedon, gehouden in het jaar 

451. Daar ging het om de vraag hoe in Jezus het goddelijke en het menselijke kunnen samen-



gaan. In feite sluit ik aan bij het gesprek van destijds, met gesprekspartners uit het heden. Ik 

vind niet dat we leeruitspraken van het verleden moeten verheffen tot absolute waarheid, maar 

je moet je er wel toe verhouden, als je vandaag wilt nadenken over wie Jezus was.” 

 

Ik heb het boek nog niet gelezen, maar het spreekt mij aan dat de auteur verschillende visies 

op Jezus naast elkaar zet, en met al die visies in gesprek gaat. Dat geeft ruimte, zoals Marcus 

in zijn evangelie al ruimte gaf. Het is dan wel van levensbelang dat ook de stem van de oude 

kerk, van de vroege christenheid blijft meeklinken. Er moeten altijd gemeenteleden zijn die 

zeggen: “Jezus is de Messias; Hij is de Zoon van God.” Als die stem niet meer klinkt, dan 
raken we los van de traditie en dan verdwijnt de kerk. Als wij unaniem gaan zeggen dat Jezus 

een groot profeet en een bijzonder mens was, en verder niets, dan kunnen we beter een non-

gouvernementele organisatie of een gezelligheidsvereniging worden. Dat heeft het concilie 

van Chalcedon al begrepen: “We kunnen niet uitleggen hoe het precies zit, maar we mogen 
niet eenzijdig zeggen dat Jezus alleen maar goddelijk of alleen maar menselijk was. Het 

geheim van Jezus laat zich niet in één woord of één visie vangen!”  
 

Marcus vertelt verder. Petrus heeft Jezus de “Messias” genoemd, en denkt nu dat hij Jezus 
begrijpt. Maar als Jezus dan vertelt over zijn komende lijdensweg, dan laat Petrus zien dat hij 

er nog niets van begrijpt. Hij begint Jezus terecht te wijzen, omdat hij een weg van lijden en 

sterven niet kan rijmen met zijn beeld van een Messias. En dat is menselijk: nog steeds vinden 

wij het moeilijk om het lijden van Jezus goed uit te leggen, en vinden wij het lastig om geloof 

en lijden te combineren. Voor de aardigheid zouden we het vandaag eens aan elkaar moeten 

vragen: “Wat betekent het geloof voor jou, en wie is God voor jou?” Tien tegen één dat het 
antwoord luidt: “God is voor mij een Vriend, een Helper, een Trooster, Iemand die naar mij 

luistert en met me meegaat. Mijn geloof maakt me blij en dankbaar in dagen van voorspoed, 

en geeft me kracht en nieuwe moed in tijden van tegenspoed. Geloof maakt mijn bestaan 

zinvoller, verrijkt mijn leven. Daarmee kan ik het leven beter aan.” En het is natuurlijk ook 

mooi om geloof te verbinden met hoop, vertrouwen en troost, met dankbare en optimistische 

gevoelens. Maar wat doen we met de donkere, lastige kant van het geloof? Het is de donkere 

kant die Jeremia ervaren heeft, toen hij zich gedwongen voelde om het woord van God aan 

het onwillige Israël te blijven verkondigen. Het is de kant die Daniël koos, toen zelfs de 

leeuwenkuil hem er niet van weerhield elke dag zijn gebeden te blijven uitspreken. Het is de 

kant die ook Jezus ervaren heeft, toen Hij op de Olijfberg bad: “Laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan…” Het is de donkere kant van het kruisdragen, de kant waarmee wij in onze 
hedonistische, naar geluk en genot zoekende samenleving niet zoveel raad meer weten. En 

trouwens: wisten ze er in de dagen van Jezus wèl raad mee? Tientallen, honderden mensen 

liepen achter Jezus aan toen Hij nog gewoon zijn wonderen deed en over het Koninkrijk Gods 

vertelde. Maar toen Hij de lijdensweg naar Golgotha liep, met het kruis op zijn rug, toen was 

er niemand meer die Hem nog volgen wilde. Zelfs zijn trouwste leerlingen hadden Hem op 

dat moment in de steek gelaten. 

 

Misschien ligt hier wel een reden (niet “de” reden!) voor het verdwijnen van de kerken uit 
deze samenleving: we zijn veel teveel met onszelf bezig, met het leuk en aangenaam maken 

van ons kerkzijn en onze erediensten, en daarnaast met onze vaste gewoontes, onze zorgen en 

problemen, onderlinge verschillen… We hebben geen alternatief kunnen bieden voor de ons 
omringende cultuur van genieten, presteren en zelfhandhaving. We gaan ook als christenen 

vanzelfsprekend mee met onze welvaarts- en consumptiemaatschappij. We hebben aan onze 

jongeren niet kunnen overbrengen dat het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste 

óók met offers en opoffering te maken heeft.  Wat heb ik, wat hebben wij nog over voor het 



geloof? Mag het ons iets kosten? Als we nog luisteren naar de woorden van God, is dat dan 

om er troost en bemoediging in te ontdekken, of zijn we ook bereid andere mensen te worden?  

Soms ben ik hierover buitengewoon somber, en soms denk ik: “Er gebeuren toch prachtige 
dingen!” Denk aan de vele gelovigen die bewust zoeken naar een meer duurzame manier van 
leven. Denk aan minister Schouten die haar visie op een “kringlooplandbouw” presenteert. 
Allemaal goede pogingen om weer de mens en de natuur centraal te stellen, en niet langer de 

winst en het goedkoopste product. Mooi om te zien hoe het geloof hierin meespeelt. 

 

Want dáár gaat het om: om het eigenlijke, het wezenlijke leven zoals God het bedoeld heeft. 

In Deuteronomium horen we voortdurend de oproep: “Kies voor het leven!” Daar zijn al die 
wetten en regels voor bedoeld: om een goed en rechtvaardig samenleven voor alle mensen 

mogelijk te maken. Jezus kiest niet voor het lijden omwille van het lijden zelf, maar omwille 

van het leven. Zieken geneest Hij, vastgelopen mensen geeft Hij weer toekomst, door ieder-

een uitgespuwde mensen voert Hij weer terug in de kring, mislukten bevrijdt Hij van de last 

van het verleden. Mensen gaan bij Hem principieel vóór, en zijn belangrijker dan wetten of 

tradities. Dàt brengt Hem in conflict met de geestelijke leiders en de machthebbers, en dàt 

stuurt Hem in de richting van de lijdensweg. Dat is het geheim van Jezus: dat Hij zonder 

concessies, tot het laatste toe blijft kiezen voor mensen en menselijkheid, al moet het Hem 

zijn leven kosten. Daarmee verandert Hij de geschiedenis voorgoed. 

 

En dat houdt Hij ook zijn leerlingen, ook ons voor: “Jullie gaan geen gemakkelijk leven 
tegemoet, als jullie Mij volgen willen. Als je het liefhebben van God en je naaste belangrijker 

vindt dan al het andere, dan krijg je met weerstanden te maken. Ze zullen je dwingen je aan te 

passen, aan  tradities, aan godsdienstige en economische structuren, en toch maar te kiezen 

voor zelfbehoud. Het volgen van Mij gaat je wat kosten. Maar je zult wèl ontdekken waar het 

in dit leven wèrkelijk om gaat…” 


