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Het kruis dat stond op Golgotha, is
niet alleen iets van toen, maar ook
van nu. Wie Jezus kent, kan nooit een
toeschouwer blijven aan de voet van
het kruis, maar zal ook zelf het kruis
op zich moeten nemen.

Het moet
Jezus, de Christus, laat er geen misver-
stand over bestaan dat Hij moét lijden.
Dat is het plan van God. In het Oude
Testament is het ook al aangekondigd
(Jes. 53). Alleen door het lijden van
Gods Zoon kunnen onze zonden verge-
ven worden en kunnen wij verzoend
wordn met God. Maar Petrus ziet dat
nog niet voor zich. Wellicht denkt hij
aan een soort zegetocht die Koning
Jezus gaat maken. Het wordt echter
geen zegetocht maar een lijdensweg.
En als Petrus Jezus daarvan probeert
te weerhouden, is dat niets minder
dan een satanische aanval.

Petrus en Christus
Naast de Christus is Petrus echt een con-
trastfiguur. Waar Jezus’ houding wordt
gekenmerkt door integriteit, kenmerkt
het gedrag van Petrus zich door tegen-
strijdigheid. Het ene moment is hij de
rots (‘petra’) waarop Christus zijn
gemeente bouwt, even later is hij voor
Jezus een steen des aanstoots, een strui-
kelblok. Zo is hij herkenbaar voor ons:
onze gedachten en gevoelens en de
gebeurtenissen om ons heen verwarren
ons. In Jezus leren we wat integriteit is:
volmaakt gericht zijn op de dingen van
God. Ik ken geen betrouwbaarder, trans-
paranter en authentieker Mens dan
Jezus de Christus.

Jezus volgen
Na het incident met Petrus richt Jezus
zich tot al zijn leerlingen. Hij onder-
wijst ons over de vraag wat het bete-
kent om Hem te volgen. Hij verdiept
ons inzicht in de latere uitspraak van
Paulus: ‘Ik had niet besloten iets te
weten onder u, dan Jezus Christus, en
die gekruisigd’ (1 Kor. 2:2).

1. Je zelf verloochenen
Zelfverloochening is niet hetzelfde als
zelfverwerping. Zelfverloochening
vooronderstelt zelfaanvaarding en is
de tegenhanger van zelfhandhaving.
In ons ‘zelf’ zitten grote tegenstrijdig-
heden. Ons geschapen ‘ik’ mogen we
aanvaarden, ons gevallen ‘ik’ moeten
we verloochenen. Het gaat er om dat
ons ik steeds meer in alle aspecten
wordt aangeraakt door de Geest en zo
steeds meer gevormd wordt naar het
beeld van Christus. ‘Niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20).
Daarom moeten we ons ‘oude ik’ ver-
loochenen.

2. Je kruis opnemen
Dit heeft niets te maken met het spreek-
woord: ‘Elk huisje heeft zijn kruisje’..
Het kruis overkomt je niet, voor het
kruis moet je kiezen. Je kruis opnemen
is een actieve daad. De eerste lezers
van de bijbel wisten precies hoe zwaar
het was om een kruis te dragen. In de
film ‘The Passion of the Christ’ wordt
het op een verpletterende wijze in beeld
gebracht. Christen worden en christen
zijn betekent niet een probleemloos
leven: een leerling is niet meer dan zijn
Heer en zal bereid moeten zijn onrecht
te verdragen, uitgekotst te worden,
verachting te ondergaan omwille van
Jezus (1 Pet. 4:13).

3. Je leven verliezen
Het aardse leven is wel kostbaar, maar
niet het einde. Leven met Christus is
het einde. Daarom moeten we, achter
Jezus aan, het leven hier niet willen
vasthouden en koesteren. Wie de hele
wereld wint, maar zijn ziel verliest, is
uiteindelijk diep-ongelukkig. We moe-
ten het leven hier, ons dagelijkse leven
willen verliezen (1 Kor. 7:29-31). Niet
zonder meer, maar: ‘om Mijnentwil’..
Als je je verliest aan Jezus, zul je in
Hem de diepste bevreding van al je
behoeften vinden.

Het kruis
In het verheerlijkte lichaam van de
Opgestane Heer, zijn nog de wonden
van het kruis te zien. Als je deze
Gekruisigde volgt, zul je juist in het
kruis je diepste vreugde vinden. Het
kruis staat voor alleen maar genade:
vergeving, genezing en bevrijding met
eeuwigheidswaarde.

Als Christus iemand roept,
verzoekt Hij hem te 

komen en te sterven. 
-Bonhoeffer-

Wij volgen een gekruisigde Heer

Ik ken geen
betrouwbaarder,
transparanter en

authentieker Mens dan
Jezus, de Christus.

Bronwater in de kleine groep
Hieronder staat een handreiking voor de invulling van een bijeenkomst van de kleine groep 
waarin wordt doorgepraat over de preek.

a. Het ijs breken
Wissel samen van gedachten over deze
vraag: Wat is voor jou het meest type-
rende symbool van het christelijk
geloof?

b. Jezus centraal stellen
Lees samen Matteüs 16:21-28. Wat treft
jou hier het meest?
Bid samen om de aanwezigheid van
Jezus door zijn Geest.

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over:
• Wat betekent kruisdragen concreet

in jouw leven?
• Hoe hangen in jouw leven zelfver-

loochening en zelfaanvaarding
samen?

• ‘Een beetje integer bestaat niet.’
Praat samen door over de volmaakte
integriteit van Jezus, de Christus.

• ‘Wie u een slag geeft op de rechter-
wang, keer hem ook de andere toe’
(Mat. 5:39). Hoe pas jij deze uit-
spraak toe in jouw leven?

d. Zich naar buiten richten
Heeft wat we vanavond besproken heb-
ben ook waarde voor onze niet-gelovi-
ge familieleden, vrienden, buren en
collega’s?


