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De verkiezingen zijn voorbij. We hebben de lijsttrekkers over het scherm
voorbij zien gaan. Ondervraagd en uitgevraagd door hordes journalisten. Zo’n
publiek optreden werd steeds uitgebreid voorbereid en na afloop ook weer
minutieus geëvalueerd. Niets werd aan het toeval overgelaten. Hoe gekleed zijn,
vlot of juist chique. Alles stond in het teken van de werving van de
kiezersgunst. Goed overkomen is dan een eerste vereiste. De eerste indruk is
heel belangrijk. Daarbij moest ook de boodschap over het voetlicht gebracht
worden en moest het interesse van de mensen gewekt worden. Menigeen zal door
het hoofd van de politus de vraag gespeeld hebben: “Wie zeggen de mensen dat ik
ben?” In reclametermen verwoord: “Hoe overtuig ik de mensen en hoe krijg ik
mezelf aan de mensen verkocht?” Belangrijk was dat het zelfvertrouwen ervan
afstraalde en dat de overwinning aanstaande is. Inderdaad niemand wil op een
verliezer stemmen. Voortdurend zijn er peilingen en wie in de winning mood is,
voor hem komen de stemmen van alle kanten aanvliegen.
Vandaag lijkt Jezus op verkiezingstournee, want hij stelt de vraag: “Wie zeggen
de mensen dat ik ben?” Jezus vraagt ahw: “Hebben ze begrepen, dat ze de kans
niet voorbij moeten laten gaan om zich bij mij aan te sluiten?” Hij bevraagt
zijn leerlingen uitvoerig en de leerlingen beginnen eigenlijk maar wat te
raden. “Johannes de Doper,’ roept de één; ‘Elia’, zegt een ander en weer
anderen roepen dat Jezus één van de profeten is. Het klinkt niet bepaald
overtuigend want Jezus vraagt door: “Maar jullie, wie zeggen jullie, dat Ik
ben?” Waarop Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus.” En Jezus geeft toe:
Dat is het winnende antwoord. Hij is inderdaad de Messias, de langverwachte
koning, met Wie het komende Godsrijk zal beginnen. Nu dit bekend is, zou men
verwachten, dat de hordes wel achter Hem zullen aanlopen.
Maar hoe anders gaat het verder. I.pl.v. zijn succes te verzilveren gaat
Jezus de verwachtingen temperen. Hij is koning, maar niet zoals de apostelen
zullen denken. Geen overwinningskoning die overal met vlag en wimpel zal
worden binnengehaald, geen paarden en geen ruiterij. Zijn Rijk zal van een
andere orde zijn. Niet heersen maar dienen. In plaats van te zweven op de
golven van enthousiaste toejuichingen gaat Jezus zijn mislukking al breed
uitmeten: Hij begint hun te leren dat de Mensenzoon veel zal gaan lijden en
door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden verworpen zal
worden, en dat Hij ter dood zal worden gebracht. Het is duidelijk, dat wie in
de politiek zo over zijn toekomst spreekt, zijn vonnis heeft getekend. Het is
dus begrijpelijk, dat Petrus protesteert en Jezus eens even ter zijde neemt
om Hem eens even terug in de realiteit terug te brengen. Maar Jezus reageert
ongekend fel: “Ga weg, satan, terug!”
Wie zeggen de menen dat ik ben? Dit is voor Jezus niet zomaar een vraag. Met
deze vraag wil Jezus verhinderen, dat ieder zijn eigen privé-invulling en
verwachtingen geeft aan het geloof in zijn persoon. Ja, Jezus is de Christus,
de koning, zeker, maar toch anders dan wij met onze menselijke overwegingen
verwachten. Hij is niet heerszuchtig maar een koning van liefde, van zorg en
aandacht. Hij is koning als de Goede Herder die zijn leven geeft. Hij geeft aan
het woord liefde niet de duiding van de egoïstische gelukzoekerij. Maar voor
Jezus heeft liefde alles te maken met geven, met durven verliezen, met offerbereidheid, met kwijt raken. Maar het bijzondere is, dat men dan juist vindt,
ontvangt, ontmoet, ontdekt. Door dit levensvoorbeeld na te volgen word je niet
armer, maar juist rijker. Je leven krijgt inhoud, zin, betekenis. Met deze
goddelijke levenswijsheid wil Jezus ons op een ander spoor zetten. Hij geeft
aan ons leven een andere oriëntatie. Daarom kunnen wij ook van Hem spreken als
de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het staat er als een verloren zinnetje, dat Hij drie dagen later zal verrijzen.
Maar dat zinnetje maakt duidelijk, dat liefde, ook al lijkt ze zwak en zonder
politieke invloed, de enige macht is die deze wereld kan veranderen. Waar de
liefde regeert, wordt de wereld nieuw.
"Wie zeggen jullie, dat ik ben?" Ook onszelf houdt deze vraag bezig. Misschien,
dat wij Jezus nog het beste leren kennen door Hem in liefde van nabij te volgen
op de weg van de offerbereidheid en lijden. Jezus verdraagt het niet, dat wij
op een afstand blijven staan. Want, zegt Jezus: “Wie mijn volgeling wil zijn
moet Mij volgen door zichzelf weg te cijferen en een mens van liefde te zijn
ook als dat pijn doet.”

