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1e lezing Hand. 12, 1 - 11 
2e lezing 2 Tim. 4, 6 – 8. 17 - 18 
Evangelie Mt. 16, 13 - 19 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
“Op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen”. 
Een belofte van de Heer aan Petrus, aan ons allemaal. Het klinkt 
institutioneel en het is ook institutioneel. Maar het is nog meer. De kerk, 
de gemeenschap van de gelovigen, wordt gebouwd op het persoonlijke 
getuigenis van Petrus en van Paulus; op hun bloedgetuigenis. Op een 
getuigenis dat zij niet door veel nadenken en door grote vroomheid 
hadden verworven. Maar luisterend naar wat de Vader hen in het diepst 
van hun hart had ingegeven. En de Kerk die als levende stenen wordt 
gebouwd op dit getuigenis, zal niet anders zijn dan Petrus of Paulus. 
Ook zij, ook wij, ieder van ons wordt als een levende steen in dit gebouw 
ingevoegd. Uiteindelijk alleen door zijn persoonlijke getuigenis, door 
zijn persoonlijke belijdenis. Niet automatisch, niet ieder die ‘Heer, Heer’ 
zegt, zal het Rijk der Hemelen binnengaan. Het is niet voldoende om 
‘Heer, Heer’ of welke geloofsbelijdenis dan ook te zeggen en ook 
daardoor tot de kerk, tot de levende gemeenschap van Jezus, te behoren. 
De grondslag van ons Christen zijn, zegt Paus Franciscus en hij zegt het 
letterlijk Paus Benedictus na: “De grondslag van ons Christen zijn is niet 
een ethische beslissing of een hoogstaand idee. De grondslag van ons 
Christen zijn is de  persoonlijke ontmoeting met de Persoon van Jezus 
Christus”. Hier en nu, niet ooit eens, niet vanuit een geschiedenisboek 
dat we dat weten. Hìer en nu, onze persoonlijke ontmoeting met Jezus. 
En enigszins toegespitst zou je het Evangelie van vandaag ook kunnen 
zeggen als; “wat zegt de Kerk van Mij –  maar wat zeg jìj van Mij”. Wat 
de Kerk van Jezus zegt weten wij. Maar “wat zeg jìj van Mij?”.  Wat is 
jouw beeld van Mij?; wie ben Ik voor jou? Onvervangbaar, 
onverwisselbaar – éigen. Wat spreekt de Vader in jouw hart over Mij? 
Heeft de Vader aan jou Mijn Gelaat geopenbaard? Mijn persoonlijk 
Gelaat, heeft de Vader jou getrokken tot Míj, heeft de Vader laten zien 



hoe Jezus ten diepste naar jou verlangt? Naar jouw persoon, naar jouw 
leven, naar déze mens die ieder van ons, onverwisselbaar eigen is, met 
zijn levensgeschiedenis, met zijn vragen, met zijn zoeken. Wie is Jezus 
voor jou? 
 
Daaruit volgt dat wij uiteindelijk alleen maar als levende stenen in de 
Kerk van Jezus worden ingevoegd wanneer ons hart geluisterd heeft 
naar de Vader. Wanneer wij niet bij vlees en bloed en wat daaronder 
allemaal kan worden verstaan vandaag aan media, aan informatie, 
wanneer ons hart niet bij vlees en bloed te raden is gegaan, maar bij de 
Vader die in de Hemel is. De grondslag van ons Christen zijn, de 
grondslag van ons toebehoren aan de Kerk is de persoonlijke ontmoeting 
met Jezus, de persoonlijke ontmoeting met de Vader in het persoonlijke 
gebed, in de diepste stilte van ons hart. Waar Hij tot ons, tot ieder van 
ons, spreekt. Alleen in de ontmoeting met Jezus, in de ontmoeting met 
het Mysterie van Jezus, Zoon van de levende God, wordt òns leven ook 
duidelijk. 
 
“Wie zegt gij dat Ik ben?”. In de Evangeliën komen allerlei antwoorden 
daarop. Allerlei goede antwoorden; “Gij zijt de Christus” of “Gij zijt de 
Christus van God” of “Gij zijt de Gezalfde” of “Gij zijt de Zoon van de 
levende God” of “Gij zijt de Heilige Gods” of “Gij zijt mijn Heer en mijn 
God”, bij Paulus: “Gij zijt míjn Heer Jezus”. Wat is ons persoonlijke 
antwoord? Ons antwoord is niet noodzakelijk eensluitend. Liever nog; 
het is noodzakelijk niet eensluitend omdat het mìjn antwoord is. Mìjn 
unieke antwoord. In de ontmoeting met Jezus, ontdekt de mens, aldus 
een mooie zin uit het concilie; “ontdekt de mens ook zichzelf”. Pas in de 
ontmoeting met Jezus ontdekken wij wie wij zelf zijn. Ontdekken wij 
onze plaats, ontdekken wij onze zending, ontdekken wij onze unieke 
opdracht, onze unieke uitverkiezing. De plaats die wij als een levende 
steen innemen in het gebouw van de Kerk dat Jezus door ons en met ons 
opricht. De Kerk die Hij voedt met Zijn eigen Lichaam en Bloed, met Zijn 
Geest om ons te brengen tot een Tempel van de levende God. Amen. 
 


