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titel: Wie zeggen ze dat ik ben?

preek
gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

'Wie zeggen de mensen dat ik ben?', vraagt Jezus aan zijn leerlingen. 

Wat is hun beeld van Mij? Hoe is de beeldvorming rond mijn persoon, en rond mijn 
handelen en spreken? 

Wat is hun beeld en wat is hun verwachting? Welke beeldvorming en welk 
verwachtingspatroon is er ontstaan, zo gaandeweg?

Jezus stelt deze vraag aan zijn leerlingen. En bewust of onbewust stellen wij deze 
vraag ook wel eens als het om onszelf gaat.

Wat denkt mijn omgeving van mij? Wat vinden mijn ouders van mij? Hoe kijken mijn 
broers en zussen tegen me aan? Hoe oordeelt mijn docent of begeleider over mij? 
Wat gaan mijn kinderen over mij zeggen, als ik er straks niet meer ben? 

Rond belangrijke levensmomenten komen die beelden soms naar buiten. Zoals u 
weet vraag ik doopouders om een brief aan hun kind te schrijven, en bij de 
overstapdienst vraag ik ouders een typering van hun kind te combineren met een 
goede wens. En bruidsparen vraag ik elkaar een brief te schrijven. In 
afscheidsdiensten klinken woorden van herinnering, aangedragen of voorgelezen 
door de allernaasten. 

Eén keer kreeg ik een brief van een bruidegom, die bestond uit één regel. Hij schreef
aan zijn bruid: 'Luister goed, want ik zeg het bijna nooit en ik ga het ook niet zo vaak 
zeggen, maar nu wel: lieve schat, ik hou van jou!'

Meestal zijn de brieven en de herinneringen wat uitgebreider. En meestal zijn ze 
positief en heel ontroerend, vol van liefde en waardering. Zelfs bij dopelingen al, want
al hoe klein ze nog zijn, ze laten al iets van een karakter zien, een eigenschap. En 
als je al veel langer met elkaar op pad bent, vult dat beeld zich aan, met typeringen 
over wie de ander is.

Bij afscheidsdiensten denk ik wel eens: hij zou dit moeten horen en meemaken... of: 
zij moest eens weten hoe goed en mooi er over haar gedacht wordt. Vaak veel meer 
dan hoe we vaak over onszelf denken. Het is daarom fijn als de waardering wordt 
uitgesproken als iemand er nog is, althans in levenden lijve nog bij ons is. En soms 
gebeurt dat en kan iemand haar oren niet geloven. 'Ze zeggen dat ik zoveel liefde 
heb gegeven en dat ik zo belangrijk voor ze ben, maar ik heb toch helemaal niets 
bijzonders gedaan'. 



Soms vinden wij het maar moeilijk om positieve woorden in te ademen. En soms zijn 
we diep geraakt als er lelijke dingen tegen of over ons worden gezegd. Als 
onversneden de aanval op je wordt geopend en dat komt het meest heftig en diep 
binnen als het uit de monden of de pen komt van mensen die je allernaasten zijn, of 
je allernaaste waren. 

'Wie zeggen de mensen dat ik ben?', vraagt Jezus. Hoe denken de mensen over Mij, 
jouw eigen vraag soms ook dus. Doe ik het wel goed? Doe ik het wel goed genoeg? 
Heb ik het wel goed en goed genoeg gedaan? 

En wie zeg jij zelf dat je bent...? Dat is een lastige. Sommigen denken heel groots 
over zichzelf, en vinden zichzelf helemaal geweldig, niet gehinderd door enige 
bescheidenheid. Maar velen denken onzeker over zichzelf, en beoordelen zichzelf 
vooral vanuit gevoelens van tekortschieten. En er zijn mensen die een dermate 
negatief zelfbeeld hebben dat het heel hun bestaan overschaduwd als een donkere 
wolk. En dan, ja dan vooral, denk ik: 'O! je moest eens weten hoe waardevol en mooi
je bent, hoeveel meer schoonheid en liefde er in je is dan je ooit van jezelf gedacht 
hebt of denkt.' 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, daar is wel iets mee, want wat wordt er veel 
aan beeldvorming gedaan en wat zijn er veel verwachtingspatronen en wat wordt er 
veel geoordeeld en soms ook veroordeeld. Of: geloofd en geprezen, en hoog 
opgegeven over die ene, terwijl diegene ook maar gewoon een mens is. 

Is Jezus ook maar gewoon een mens? Of is hij een buitengewone mens? Wie 
zeggen ze dat Ik ben? Ze zeggen dat U Johannes de Doper bent, anderen dat U Elia
bent en weer anderen: één van de profeten. Het is duidelijk dat het imago van Jezus 
is dat Hij buitengewoon is en dat Hij vergeleken wordt met de groten uit de traditie, ja
zelfs met een van de allergrootsten uit de Joodse traditie: Elia. Uit zijn woorden, zijn 
houding, zijn daden maken mensen op dat Jezus iemand is die zeer dicht bij God 
staat, en door Godzelf is geroepen en aangewezen. 

'En wie zeggen jullie dat ik ben?' 'U bent de messias!', zegt Petrus ferm en 
vastberaden. U bent degene waar op gehoopt is en waar naar uitgezien is, degene 
die komt redden en verlossen, degene die als een koninklijke gezalfde ons zal leiden 
naar een betere werkelijkheid. 

Jezus' reactie is: Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te 
spreken. Jezus spreekt de beelden niet tegen, integendeel, het lijkt er op dat hij ze 
juist en treffend vindt, deze positieve beelden over hem, deze positieve 
beeldvorming. Ze zitten in de juiste richting. 

Maar! Grote maar! Wat is het verwachtingspatroon bij deze beeldvorming? Hoe 
vullen de omstanders de beelden in? Wat doet een messias en hoe ís eigenlijk een 
profeet? Een hooggeplaatste? Een mens met een goddelijke natuur? Iemand tegen 
wie je opziet, iemand die de macht heeft om als een koning te heersen? 

Jezus begint hen te leren. En gebruikt heel bewust de term Mensenzoon. Ben Adam,
zoon van Adam. Een mens. Hij was ook maar een mens, zou je kunnen zeggen. Of: 



Hij was de Mens bij uitstek, de Mens die invulling gaf aan hoe de mens ten diepste 
bedoeld is. 

En dan onthutsend onthult Jezus in alle openheid dat de Mensenzoon veel zal 
moeten lijden, door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden
verworpen zou worden, ja zelfs gedood. 

Want wie zeggen zíj eigenlijk dat Hij is? Zij vinden hem lastig en gevaarlijk. Zij vinden
hem bedreigend en ronduit verwerpelijk. Hij tast hun gezag aan, stelt hun leer en 
wandel ter discussie, Hij benadert de traditie anders, en uiteraard verkeerd. Hij is 
slecht en moet veroordeeld worden. 

Dat is wat Jezus inziet als de weg die voor hem ligt en Hij onthult het zijn leerlingen. 
En dat kan Petrus niet accepteren, hij neemt Jezus apart en begint hem fel terecht te
wijzen. Welke terechtwijzing zou dat zijn geweest? 

Jezus, dit mag U niet zeggen, want U bent juist geweldig, groot, machtig en 
Messiaans en daar past geen via dolorosa bij maar een via gloriosa? Of wilde Petrus
als iemand die veel van Jezus hield hem als vriend behoeden voor zulke sombere en
onheilspellende gedachten en woorden? Was het Petrus z'n eigenbelang om het 
beeld dat híj van Jezus had vast te houden en vol te houden dat Hij wel degelijk de 
messiaanse koning was en zijn leerlingen in die macht en majesteit mochten delen? 
We weten niet de inhoud van Petrus terechtwijzing. 

We weten wel Jezus' reactie: Jezus draait zich om, Petrus vlak bij hem, de andere 
leerlingen iets meer op afstand en wijst op zijn beurt Petrus streng terecht en die 
inhoud hoorden we wel: 'Ga terug, achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, 
maar alleen aan wat de mensen willen.' Streng en heftig nietwaar? Het zal je 
gebeuren dat iemand je Satan noemt... dat hakt er wel in hoor! 

Juist bij deze uitspraak bleef ik haken en ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Wat
gebeurt hier? Twee hechte vrienden die ineens recht tegenover elkaar staan en 
elkaar streng terecht wijzen? Twee echte mensen die hun reactie uit hun hart laten 
komen. Petrus die niet wil dat dit de weg zal zijn van Jezus en daarmee die van hem 
en van zijn medeleerlingen? En Jezus... de Mensenzoon, mens en menselijk... kan 
het misschien zijn dat ook Hij de twijfel en de aanvechting kende om inderdaad die 
moeilijke weg te moeten gaan? Wij weten vanuit het Lijdensverhaal hoe moeilijk Hij 
het er mee had en bad of die bittere beker hem voorbij mocht gaan... Jazeker was de
Mensenzoon mens en menselijk en in al die menselijkheid zijn ze samen nu, Hij en 
zijn leerlingen. Achter de felle woorden licht iets op van een ultieme kwetsbaarheid. 
De kwetsbaarheid om zo mens te zijn dat je de weg van God wilt gaan en ook zult 
gaan. 

In hoe Jezus dat, samen met zijn leerlingen, met vallen en opstaan vorm gegeven 
heeft, licht de Weg van God op, de Weg die God met mensen wil gaan en dat is de 
Weg van de diepste menselijkheid waarin de beeldvorming van God richting ons is 
dat wij ten diepste goed zijn, want door Hem geschapen en zijn eigen kind, een 
Mensenzoon, een Mensendochter, een Mensenkind. Vraag God eens hoe Hij over je 
denkt en het zal je verrassen met hoeveel meer liefde dat is, dan je misschien ooit 
voor mogelijk had gehouden. 



Maar bij dat beeld hoort ook een opdracht: met Hem die weg te gaan, Hem te volgen,
op pad te gaan, je menselijkheid verkennen en daarbij steeds te kijken hoe Jezus dat
beeld invulling gaf. 

Of zoals Paulus het zo mooi verwoordde en Huub Oosterhuis het zo treffend 
vertaalde:

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,
een mensenzoon,
heeft hij geen macht begeerd,
geen aanzien als een god,
en heeft zich niet
aan de gestalte dezer wereld onderworpen.
Heeft niet, roofzuchtig, voor zichzelf geleefd,
maar zich ontdaan van zijn bezit.
En is de weg gegaan
die langs de zelfkant voert, het duister in.
En is niet halverwege omgekeerd,
maar heel de weg gegaan.
Is op de slavenmarkt gaan staan,
om als de minste mens verkocht te worden
en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.
Werd niemand met wie niemand zijn.
En wie hem zien keren zich van hem af.
En trok het lijden aan
en droeg het als een lam
en stond stom voor zijn scheerders
en werd gehangen als een slaaf.
Zo is hij mens geworden,
een gerechte;
beeld en gelijkenis van Hem
die leeft en liefde is.
Hem noemen wij:
Heer, Mensenzoon van God,
leidsman en lotgenoot,
Jezus Messias. 

Amen


