
Lucas stelde ons zojuist de vraag: en gij, wie zegt gij dat ik ben? 

Moesten we hier een rondvraag doen, we zouden al heel verschillende 

antwoorden krijgen. Het christendom is in onze contreien een brede autostrade, 

met een verscheidenheid aan overtuigingen, waarbij de ene links rijdt en de 

andere rechts of in het midden; dit is goed. 

Eigenlijk was het niet anders ten tijde van Jezus. Er waren verschillende 

strekkingen, verschillende messiasbewegingen met elk hun visie. 

- er was een groep Zeloten. Zij zagen de Messias vooral politiek; 

verzetsstrijders die desnoods gewapenderhand een nieuw rijk wilden, zonder 

Romeinse bezetter. Misschien was Judas wel zo’n zeloot die later ontgoocheld 

zou zijn in Jezus. 

- Er was een groep Essenen die zich als zuiveren ongehuwd terugtrokken in 

een klooster in de woestijn, weg van de verdorven wereld. Ze hadden ook 

geestesgenoten in Judea en Galilea.  

Zij verwachtten met de komst van de Messias ook het einde van de tijden en 

Gods oordeel over wie zuiver was geweest en wie niet. 

dan had je nog de farizeeën die ervan overtuigd waren dat ze hun hemel konden 

verdienen. De Messias zou onderscheid maken tussen de  goeden en de slechten; 

diegenen die de wet deden en de anderen, zondaars. 

en tenslotte had je nog de groep die dacht dat de Messias vooral orde op zaken 

zou stellen in de eredienst/de liturgie/de offers en die daar al hun heil van 

verwachtte. Alles draaide daarom. De maatschappij moest voor hen geleid 

worden door religieuze overheden of iemand die aan hun kant stond, zoals 

Herodes. 

Jezus distantieerde zich in zekere mate van al deze messiasbewegingen. Hij wil 

niet dat ze al te gemakkelijk alleluja roepen, zonder te weten wat dat als 

consequentie heeft.  

Zij zien hem immers als een soort wonderdoener of als een overwinnaar die alle  

tegenstanders zal verpletteren of hun grote gelijk zal bewijzen. Maar Hij zal zélf 

verpletterd worden!!!   

Dat moet voor de leerlingen een enorme klap geweest zijn: dat ze hem zouden 

kruisigen omdat hij een overspelige vrouw vergaf, dat ze hem zouden ter dood 

brengen omdat hij opkwam voor uitgesloten mensen, dat hij steeds meer 

tegenstand zou krijgen omwille van de keuzes die Hij maakte. Het was voor hen 

nauwelijks denkbaar dat zijn liefde zo’n hoge prijs zou hebben… Had Jezus zich 

dan toch niet vergist? Was dit wel de Messias?  

Voor heel wat mensen kon dit de Messias niet zijn; niet hun held, hun redder. Er 

is dan ook een heel front van neen-zeggers : zijn familie, de religieuze 

overheden, de farizeeën, het volk dat nu eens met hem dweept en hem tot koning 

wil uitroepen, en dan weer hem wil stenigen of zelfs kruisigen. 

Maar daarnaast zijn er ook ja-zeggers : Ja, dit is de messias! Al heeft hij een 

hoge prijs betaald voor zijn liefde, Hij is het! Hij was tenminste consequent. Hij 

moet het zijn!  



Een aantal mensen hebben in die aanstekelijke mens Gods kracht herkend. 

Ze hervonden zo ook hun eigen roeping; ze wisten weer wat hen te doen stond, 

maar ook wat hen te wachten stond. Want stilaan beginnen zij ook dát te 

beseffen: dat ook zij een prijs zullen betalen voor hun liefde. Hun navolging zal 

niet altijd van een leien dakje gaan. Want ook hen zal in zekere zin hetzelfde lot 

beschoren zijn. Nu begrijpen ze ook dat Jezus niet wilde dat ze Hem al te 

gemakkelijk vereerden en alleluja riepen. Ze voelen aan dat hun ja/hun 

consequent leven gevolgen kan hebben. 

Liefde hééft een prijs!!! Ik moet het u niet vertellen. Vraag dat maar aan 

- mensen die voor hun zieke zorgen 

- de man die met zijn vrouw mee gaat boodschappen doen en geduldig 

wacht tot zij alles gekozen heeft 

Mensen die gewoon concrete keuzes maken uit liefde. Liefde kan aan de ene 

kant mooi zijn, maar aan de andere kant verdomd zwaar. 

- Vraag het aan de man die in een sigarettenfabriek werkte, maar dat met 

zijn geweten niet in overeenstemming kon brengen en werk ging zoeken in de 

gezondheidszorg 

- vraag het de vrouw die op haar werk opkomt voor anderen 

- je liefde voor de natuur heeft een prijs 

Elke keuze die je in liefde maakt en volhoudt kan op tegenstand stuiten of pijn 

doen. Liefde heeft zijn prijs. Jezus heeft dat moeten ondervinden. En velen van u 

hebben dat wellicht ondervonden.  

Misschien bidden we dan wel veel stiller dan Petrus: ja, Gij zijt de Messias. 

Misschien bidden we er dan stilletjes achter: geef ons de moed. Amen. 

  
 


