
	 1	

Overdenking in drie delen bij de lezing van Matteüs 16: 13-27 op 23 augustus 
2020 in de gezamenlijke viering van de Oosterkerk en de Adventskerk door ds. 
Nelleke Eygenraam 
 
Deel 1 (bij Mt 16:13-20) 
 
Aan het begin van zijn evangelie heeft Mattheüs een geslachtsregister van Jezus 
opgenomen.  
Geen standaardlijst van vader op zoon maar een ongewone opsomming  
waarin hij op cruciale plaatsen steeds weer een vrouw noemt. 
De vrouwen brengen de niet vanzelf doorgaande lijn der geslachten weer op gang,  
onverwacht en verrassend. 
Op het laatst klinkt de naam van Maria: 
uit haar werd Jezus geboren, die Christus genoemd werd. 
 
Aan het eind van het Mattheüsevangelie is het Pilatus die tegenover het 
volkstribunaal vraagt:  
Wie wilt u dat ik vrijlaat: Jezus Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? 
We kennen het antwoord… 
 
De naam Christus klinkt steeds door de mond van anderen. Jezus heeft zichzelf 
nooit Christus genoemd. Of Messias. 
Beide benamingen betekenen hetzelfde, namelijk Gezalfde: 

de door God aangewezen en beloofde koning, uit het huis van David, 
die Israël zou bevrijden van onderdrukking 
en eindelijk gerechtigheid en vrede naar de wereld zou brengen. 

 
In de tijd van Jezus waren er verschillende stromingen actief die de titel ’Messias’ of 
messiaans voor zich opeisten. 
Ongeduld en verzet tegen de Romeinse overheersing bepaalden de sfeer. 
Werd het niet eens tijd om zélf een begin te maken met het messiaanse rijk,  
de hemelse heerschappij op aarde? 
 
Door zijn woorden en daden brengt Jezus in praktijk hoe dat rijk bedoeld is… 
Maar hij claimt het niet.  
In het evangelie spreekt hij hooguit over zichzelf als Mensenzoon. 
Ook die benaming roept van alles op,  
maar blijft dichterbij de méns die Jezus is… 
Middenin het evangelie klinkt uit de mond van Jezus: 
Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is? 
 
Jezus stelt die vraag op een afgelegen plaats,  
ver buiten het machtsbereik van de autoriteiten. 
Hier kunnen dingen gezegd worden die vertrouwelijk moeten blijven. 
 
Eerst vraagt hij naar de mening van de mensen, 
dan naar die van zijn leerlingen - de kleine gemeenschap om hem heen. 
Bij Petrus komt het hoge woord eruit - 
hij zegt hardop wat de anderen misschien al denken: 
U bent de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. 
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Er is geen nadere uitleg nodig. 
In Jezus ziet Petrus God nabij. 
 
Opvallend: Jezus zegt niet ‘Inderdaad, zo is het’.  
Hij bevestigt wat Petrus zegt op een andere manier. 
hij geeft hem zijn ware naam: 
Jij bent Petrus, jij bent als een ‘rots’, 
bouwsteen voor een geloofsgemeenschap, 
stevige ondergrond in een wereld waarin van alles wankelt.  
 
Nee, hier wordt niet gezegd dat Petrus de voorloper van de paus in Rome is geweest 
en ook niet dat hij met een sleutel aan de hemelpoort staat 
om na hun dood overledenen wel of niet toe te laten… 
Over die beeldspraak ga ik nu niet uitweiden, maar wil ik best een keer doen, met 
plaatjes erbij. 
 
Petrus verwoordt de stem van de gemeente  
nu als een gelovige belijdenis  
en, straks, als een uiting van ongeloof… 
Zo herkenbaar… 
 
Korte muzikale improvisatie  bij Lied 485 
 
Deel 2 (bij Mt. 16:21-23) 
Petrus als stem van de gemeente… 
Opnieuw is hij een en al openheid, 
bemoedigd door de toezegging van Jezus, zo even. 
Probeer het je maar voor te stellen: 
je wordt rots genoemd. 
Rots staat voor stevigheid, houvast… bij storm en tegentij… 
Er wordt op je gerekend!  
De stem van Jezus dringt tot je door… 
maar de woorden die hij vervolgens spreekt wil je niet horen: 
Eerst klinkt ‘lijden’,  
dan ‘gedood worden’…  
dat Jezus dit verbindt met ‘op de derde dag opgewekt worden’…  
dat komt al niet meer binnen… 
want lijden en dood passen toch niet bij een Messias?  
Wie wil dat nou?  
Petrus in elk geval niet. 
Hij wil God wél om genade smeken. Snap ik. 
Je kunt toch niet zomaar accepteren dat jouw grote voorbeeld ten onder gaat? 
 
Jezus reageert er heftig op. 

Ga terug, achter mij, Satan! 
Zo ben je een hindernis voor mij. 

 
Wat gebeurt hier?  
Jezus zet niet alleen Pétrus op zijn nummer, maar daagt ook mij uit! 
Petrus is namelijk niet nummer één.  
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Hij is niet geroepen om voorop te gaan, maar om te volgen.  
Dat ben ik ook. 
Niet blindelings of passief, maar actief… 
Én… achter Jezus aan. 
Hij die de Christus / de Messias genoemd wordt gaat voorop. 
Daartoe is hij geroepen. 
 
Hij heeft de strijd met Satan al doorstaan, 
na zijn doop, in de woestijn...  
toen hij in een tijd van bezinning en inkeer en vasten werd uitgedaagd om liever voor 
zichzelf te kiezen, 
een gemakkelijke weg, 
met alle voordelen van zijn speciale positie… 
Nog een keer zo’n beproeving? Alsjeblieft niet. 
 
Petrus moet zijn plaats weten. 
Jezus waardeert hem in zijn lef, zijn openheid, 
als woordvoerder van de anderen, van de gemeente… 
als rots om op te bouwen…, 
maar het is niet de bedoeling dat deze rots nu een struikelblok wordt op de weg van 
Jezus. 
 
Ik snap Petrus, denk ik, want ook ik zou het liefst lijden vermijden. 
Maar dan ga ik uit van mijzelf en de pijnen en moeiten waarvan ik denk dat ik die 
nooit van mijn leven zou kunnen opbrengen… 
Vanuit het oogpunt van Jezus is het anders. 
Daarover straks meer. 
 
Korte muzikale improvisatie bij Lied 485 
 
Deel 3 (bij Mt 16:24-25) 
 
‘Wie achter mij aan wil komen’…. zegt Jezus. 
Hij dwingt niemand. 
Hij wijst wèl op consequenties. 
Navolging is geen sinecure.  
Weet, waar je aan begint. 
 
Jezelf verloochenen, je kruis dragen. 
Dat kan zwaar en dogmatisch overkomen. 
Mijn voormalige dorpsgenoot Daniël Lohues (uit Erica) zingt erover… (in het Drents) 
en maakt het behapbaar. Samengevat: 
iedereen heeft een eigen kruis te dragen… 
het ene is zo licht als piepschuim… 
het andere zwaar als lood… 
… als je al die kruisen op een hoop gooit en een engel zou zeggen:  
til er een uit, maakt niet uit welk… 
wedden dat iedereen dan dat kruis zoekt dat ie al die tijd gedragen heeft…? 
 
Voor ieder een andere maat… naar draagkracht… en toch een en hetzelfde kruis. 
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Nee, het gaat hier niet om lijden dat je overkomt, 
om ziekte, 
verlies, 
onmetelijk verdriet… 
 
Het gaat ook niet om zélf gekozen lijden, 
als een soort heldendaad… 
 
Het lijden, het kruis, waar Jezus op doelt 
is een consequentie van de weg die je gaat, 
de beslissing die je in vrijheid neemt… 
Ik las een interview met Farah Karimi, die tegenwoordig voor Groen Links in de 
eerste kamer zit en daarvoor directeur was van Oxfam Novib.  
Als jong volwassene vluchtte zij uit Iran, omdat zij actief was in een verzetsgroep. 
Een van de consequenties van haar vlucht was dat zij nooit terug heeft kunnen keren 
naar haar moederland, 
ook niet toch achtereenvolgens haar ouders en broer stierven. 
Ze zegt: “Dat is moeilijk, maar ik heb er vrede mee.  
De strijd voor de rechtvaardigheid was het waard” 
Zij heeft, anders gezegd, dit kruis op zich genomen. In vrijheid. 
 
Zo bedoelt Jezus het, volgens mij. 
En: hij gaat voor ons uit.  
Niet eenmalig, toen ooit, maar nog steeds. Met dat ene kruis dat niemand anders 
hoeft te dragen. En hij gaat in vrijheid. 
 
Dietrich Bonhoeffer, die zelf het kruis van zijn keuze om zich te verzetten tegen Hitler 
heeft gedragen, schrijft in zijn boek ‘Navolging’:  
“Had Jezus ons niet zo liefdevol op dit woord voorbereid,  
dan konden wij het niet dragen”.  
 
Ergens anders las ik de vergelijking met een zwemles:  
zolang je je best doet om je voeten op de bodem te houden leer je het nooit… 
zwemmen is loslaten.  
Je leven verliezen om het te vinden. 
 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er niet zo goed in: loslaten, verliezen. 
Maar dat zint me niet. 
Als ik mij zelf toch maar weer bij de haren grijp,  
voel ik mij bemoedigd  
door de weg die Jezus gegaan is, vooraan, 
en achter hem aan allen die hun kruis dragen… 
Én voel mij gesterkt door God die niet afrekent maar zich ontfermt. 
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