
Fonteinkerk, 23 augustus 2020 
Lezing: Mattheüs 16:13-25 
 
“Wees u–zelf!” sprak ik tot iemand; 
maar hij kon niet: hij was niemand. 
In dit minigedicht van de 19e-eeuwse dichter Petrus Augustus de Génestet (1829-1861) maakt 
hij duidelijk dat “een persoonlijkheid zijn” nog helemaal niet zo gemakkelijk is. Een individu 
worden, iemand zijn: dat is een prachtig streven, maar, - wie ben ik dan? 
 
In kringen van gelovige Hindoes bestaat een bijzondere 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 de loop van het leven te gaan ontdekken, en erkennen zij hun eigen op-
dracht 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… En vaak weten mensen het aan het eind van hun leven nog steeds niet… 
“Wie ben Ik? Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Jezus vraagt het aan zijn leerlingen. Je zou 
kunnen denken dat dit een vraag naar de bekende weg is: Jezus weet allang hoe het zit, en Hij 
vraagt bij zijn discipelen na of zij al weten wat Hij weet. Maar zó simpel kan het niet zijn; het 
lijkt mij waarschijnlijker dat Jezus het zelf óók nog niet precies weet. Kort hiervóór heeft dat 
merkwaardige gesprek met een Kanaänitische vrouw plaatsgevonden. De 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: dankzij 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 
ondergaat 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 tegen zijn leerlingen: “Praat er maar met niemand over!” als Petrus dat beladen woord 
in de mond neemt: “U bent de Messias.” Misschien was Jezus er zelf wel van geschrokken: is 
Hij werkelijk de Messias? Zo goed weet ook Hij het allemaal nog niet, zo goed kent Hij 
zichzelf nog niet… 
 
Ook de evangelisten lijken aan het idee te moeten wennen. Marcus lijkt het allemaal 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. Dan zie je 
hoe de gelovigen al wat meer zekerheid beginnen te krijgen. Marcus houdt het beknopter, en 
laat meer open. Dat doet eigenlijk heel modern aan, verrassend genoeg. 
 



In de Fonteinkerk willen we bewust veelkleurig zijn, en ruimte laten aan ieders beleving. We 
zouden die ruimte in zekere zin volstrekt “Bijbels” kunnen noemen, omdat ook de evangeliën 
het nog niet zeker weten en daarom ruimte bieden. We mogen het elkaar gunnen om heel 
verschillend over Jezus te denken. 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 (in het jaar 451) 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!”  
 
Mattheüs 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. Geloof maakt mijn bestaan zinvoller, verrijkt mijn leven. Daar-
mee 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? De donkere kant die Jeremia ervaren heeft, toen hij 
zich gedwongen voelde om Gods woord 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.  
 
Wie ben Ik, wie is Jezus? We zien hoe de evangelisten zoeken naar een antwoord, en hoe ook 
Jezus zèlf bezig is om te ontdekken wat zijn bestemming, wat de bedoeling van zijn leven is. 
Later wordt deze zoektocht door de kerk voortgezet. Wie is Jezus, en met welke woorden, met 
welke begrippen kunnen we dat omschrijven? En die lijdensweg van Hem: wat is de bedoe-
ling, wat is de betekenis daarvan? Vooral binnen het protestantse geloof kwam de nadruk heel 
sterk (en heel eenzijdig) op het lijden, het offer van Jezus te liggen. Het christendom werd 
heel eenzijdig een verlossingsreligie. De mens werd afgebeeld als ‘n zondaar, een onmondige 
stumper, een bedelaar om genade: ongeschikt tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Alles 
draait om het offer van Jezus; zonder de verlossing in Christus is de mens verloren. Daar zit 
een heel mooie, ontroerende kant aan: het offer van Jezus is zó groot, dat de mens zeker mag 
zijn van Gods liefde. Maar er zit ook een lelijke kant aan: altijd maar weer wordt de mens op 
zijn zwakheid gewezen, op zijn falen, zijn menselijk tekort. Jezus zelf heeft nooit op die 
manier zijn lijden tot absoluut middelpunt gemaakt. Hij roept ons op om Hem te volgen op 
zijn weg: “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 
nemen en Mij volgen.” In tegenstelling tot het orthodoxe christendom heeft Jezus dus WEL 
vertrouwen in de mens: wij zijn in staat om Hem te volgen, in zijn Geest te leven. 
 



In het boek Handelingen zien we hoe de vroegste volgelingen van Jezus geprobeerd hebben 
Hem te volgen. Zij trokken de wereld in om te vertellen, om het verhaal van Jezus onder de 
mensen bekend te maken. En daarnaast deden zij wat Jezus zelf altijd deed: zieken genezen, 
vastgelopen mensen weer toekomst geven, door iedereen uitgespuwde mensen weer terug in 
de kring brengen, mislukten bevrijden van de last van het verleden. Mensen gaan bij Jezus 
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 daar werken zijn leerlingen aan mee: aan het bevorderen van het 
eigenlijke, het wezenlijke leven zoals God het bedoeld heeft. In navolging van Jezus doen zij 
er alles aan om een goed en rechtvaardig samenleven voor alle mensen mogelijk te maken. En 
daarbij gaan ze, net als Jezus, het lijden niet uit de weg, omwille van het leven.  
 
Dus wie zijn wij? Hoe laten wij zien dat wij volgelingen van Jezus willen zijn? Juist in een 
tijd van crisis en verwarring liggen hier wellicht nieuwe kansen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
creatief oppakken van het begrip “offer”. Mensen beklagen zich erover dat zij niet meer naar 
festivals kunnen, geen examenfeest mogen organiseren, geen verre reizen meer kunnen onder-
nemen. Wij zouden, zonder moralistisch gepreek, kunnen laten horen en zien dat het leven 
niet minder wordt bij een bepaalde mate van opoffering. Juist het moeten afzien van allerlei 
vanzelfsprekend geworden verworvenheden van de welvaartssamenleving biedt kansen op het 
opnieuw ontdekken van wat ècht belangrijk is. Wat is zinvol, wat geeft een gevoel van vol-
doening dat langer aanhoudt dan enkele uren? Soms lijkt het wel alsof mensen niet verder 
kunnen kijken dan hun directe eigen belangen. Wij kunnen naar voren brengen dat veel van 
die offers rechtstreeks verband houden met de belangen van kwetsbare mensen: ook die 
moeten mee blijven doen met de samenleving, en dat mag ons wat kosten. 
 
Ook het in ere houden van onze kerkelijke samenkomsten (vieringen, lezingen, gespreks-
momenten, momenten van stille bezinning) zou weleens betekenisvoller dan ooit kunnen zijn. 
De buitenwereld mag het allemaal doelloos en zinloos vinden, - wij weten wel beter. Wij doen 
de dingen waar de wereld geen tijd meer voor heeft en geen zin meer in ziet. Wij bidden voor 
de wereld en voor de mensen. Wij blijven de lofzang zingen, omdat we niet het laatste woord 
aan wanhoop en ellende willen geven. Wij lezen de dromen van de profeten en de visioenen 
van Jezus: uiteindelijk zijn wij burgers van een wereld die nog moet komen, en staat ons leven 
voorgoed in het teken van de hoop. En geloof het of niet: dit alles helpt om ook in een tijd van 
grote dreiging en onzekerheid toch de moed en het vertrouwen vast te blijven houden.  
Wie zijn wij? Toch maar weer eens over na gaan denken: volgelingen van Jezus! 


