
Mattheüs 16:21
Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen,

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde
der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en

ten derde dage opgewekt worden..

De lijdenstijd is weer begonnen. Een periode van bezinning over de gang van de Zoon van God - een gang van
lijden en dood naar de opstanding. Een periode die Jezus inluidde vanuit en baseerde op een bijzonder gegeven:
de belijdenis van Petrus.

Jezus vroeg: wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? Op deze in algemene zin gestelde vraag, kwam
vanuit de discipelenkring van meerdere kanten antwoord. Het is meestentijds niet zo moeilijk om te zeggen wat
anderen denken. Maar dan maakt Jezus de vraag persoonlijk: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? De discipelen
doen er op één na het zwijgen toe. Het is Petrus die antwoordt: Gij zijt de Christus. Een belijden dat Jezus over
Petrus een zaligspreking doet uitspreken: zalig zijt gij, Simon Barjona. En Jezus vervolgt dat Petrus dit antwoord
weet vanuit een openbaring van de Vader. Het is juist, zoals dadelijk zal blijken, op weg naar het kruis een
opmerkelijke naam die Petrus geeft aan de Zoon van God.

Maar met betrekking tot de lijdenstijd past toch de naam Jezus, en is die dan niet voldoende? Die naam drukt
immers bij uitstek het einddoel van deze lijdensperiode uit: Verlosser, Redder, Heiland. Hoe haaks staat de naam
Christus op alles wat zich straks afspeelt. Christus betekent Messias, Koning. Twee namen die zo tegengesteld
aan elkaar zijn als het Lam tegengesteld is aan de Leeuw!

Toch is het Jezus zelf die juist de belijdenis van Petrus, dat Hij de Christus is, op en bij heel de lijdensweg
betrekt. Het zal namelijk blijken dat het ‘waarmaken’ (volbrengen) van de betekenis van de naam Jezus - Redder,
Verlosser, Heiland - in heel de gang van lijden en dood en opstanding Hem tot Christus maakt. Juist door deze
gang blijkt het Lam de Leeuw te zijn. Daarom het op zich opmerkelijk begin van onze tekst: VANAF TOEN…
Het is het sterven dat leidt naar de opstanding, het kruis dat leidt naar de troon.

Kent u Hem als Jezus? Uw persoonlijke Redder, Verlosser en Heiland? Wanneer Hij u persoonlijk vraagt wie u
zegt dat Hij is, is dan ook uw antwoord: Gij zijt de Christus? Dat betekent Koning! Naast Redder wil Hij Koning
zijn in en over ons leven. En… de weg via Golgotha brengt ons bij Zijn troon, meer nog bij delen in Zijn troon!
Eer zij het Lam, de Leeuw van Juda, Jezus Christus.

Gebed
Dat we niet alleen met onze mond belijden dat U Here Jezus naast Verlosser de Koning bent, maar dat dit ook en
vooral in en door ons leven heen zichtbaar mag worden. U op de troon van ons leven, alles bepalend, alles
besturend. Dat we beseffen, juist op weg naar weer Pasen, dat we door U Drie-enig God van voor de
grondlegging der wereld bestemd zijn voor de troon, in en met Christus. Eer zij het Lam, de Leeuw van Juda,
Jezus Christus de Here. Amen.

Lijdenstijd


