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HET VEER   “Wie zeg jij dat ik ben”?               Viering  ZONDAG 27 oktober 2019 

Themavoorstelling werkjaar 2019 

Lied Wat de toekomst ons zal geven 
Inleiding op de viering. 
“ Wie , zeg jij , dat ik ben? Wie ben ik voor jou? Wie zeggen anderen dat ik ben?…” 
Als er een viering is om met recht en reden ons christenen, deze vraag te stellen is het wel 
vandaag? Het komt zo letterlijk uit het evangelie recht op de vrouw, kind of man  af… 
Van René horen we dat we dit jaar serieus op zoek zullen gaan naar de ware figuur Jezus en 
wat hij ons te vertellen heeft en te doen..  
Jezus stelt ons vandaag al de vraag, door ze te stellen aan zijn leerlingen….  
Nu stel ik ze mij en ik stel ze jullie,  even direct als Jezus aan de twaalf.   
Denk  er even over na .Praat er met je buur even over.  
Wie wil kan het nadien even zeggen. We houden het vast, of kunnen iets opschrijven …  
Kaars aansteken. 
SAMEN BIDDEN  
U danken wij om hem 
Een Mensenzoon uit de schoot van Israël 
Die als een licht   
duisternis wegneemt bij vele volken 
Hij was het die met liefde  
Kou en hardheid, marteling en dood trotseerde. 
Hij bleef in barmhartige goedheid geloven 
Zelfs als hij verlaten en verraden werd. 
Overschaduw ons met zijn Geest 
Zodat onze liefde trouw blijft 
Zodat we bestand blijven tegen kille hoogmoed, ontgoocheling en  wanhoop 
Houd ons op koers naar dat visioen van uw rijk 
Zoals uw Geest hem heeft bezield. 
 
Lied Jij die bent… 
Lezing: Marcus 8; 27 – 35 
Homilie 
Wie zeg jij dat hij is? Wat betekent hij voor mij? 
Vandaag presenteert Marcus ons een goede gelukkig-makende boodschap voor hen die 
geloven dat Jezus de Messias, de zoon van God is. Ik probeer een beeld van Jezus te 
schetsen en het is aan ons om het in “onze tijd” te zetten… Actualiseer ! 
Jezus kwam uit een gehucht Nazareth dat nergens vermeld stond en waar niets goeds 
vandaan kon komen. Zijn moeder had geen stamboom, was een onderdrukte vrouw zonder 
zelfbeschikking want ze was beloofd aan Jozef. Hij was zoon van een timmerman met veel 
twijfels over het vaderschap 
Hij was geboren in open veld tussen herders en daklozen.  Bedreigd en voortvluchtig bleef hij 
amper in leven.  Op de boodschap dat ze zwanger was antwoordde zijn moeder: 
” Bij God is niets onmogelijk” . Die God zal hem blijven overschaduwen met het visioen van 
een nieuw rijk: “een aarde waar gerechtigheid wonen zal” 
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Je kan Jezus alle soorten klinkende namen geven. Marcus blijft echter heel schroomvol met 
titels voor Jezus. 
Diane en ik kozen voor een Jezusbeschrijving die we meekregen van Geert Oyen en die 
sinds  recente bijbelonderzoeken meer aandacht krijgt. Die  tekening sprak ons aan: MAAR  
“Zij is echter niet van die aard dat iedereen er warm voor loopt.  
Jezus trekt aan en roept weerstand op omdat zijn boodschap bedreigend overkomt” 
Via Marcus lezen we dat Jezus  zijn houding, woorden en handelen protest oproepen.  

 Hij vormt een bedreiging voor wie uit is op macht,  

 voor wie op een ongehoorde manier rijkdom verzamelt,  

 wie geweld gebruikt.. 
Jezus wordt geboren in zijn wereld waar Romeinen heersen en de plaatselijke machthebbers 
hun slippendragers zijn.. Zijn geboorte is geen romantisch en geen liefdevol verhaal. 
 Jezus blijkt van toen af al een controversiële figuur te zijn.  
Marcus laat Maria een Magnificat zingen waarin verzen staan die kritiek op keizer en 
machthebbers inhouden. 
Nog voor Jezus iets doet leven er al hoge verwachtingen: “Jezus wordt onze nieuwe Koning, 
onze redder”. Weer is dit bedreigend voor de leiders van toen. Nochtans  vertelt Jezus over 
de ware koning die God is. Over Zijn koninkrijk dat totaal iets anders is en groeit als een 
mosterdzaadje : een Rijk dat openstaat voor minstbedeelden, waar zieken en gehandicapten 
gezien en geholpen worden, waar vrouwen gerespecteerd worden. Maar  ook deze nieuwe 
totaal andere koninklijke waarden zijn nog bedreigender dan wanneer hij zelf politieke 
ambities zou gehad hebben en het spel van de macht gewoon hebben meegespeeld. 
De verkondiging van dat Rijk van God en de inzet daarvoor zijn duidelijk de kern van  Jezus 
boodschap in Marcus boek! Geloof zit niet in de woorden maar in daden, toont Marcus. 
Op het einde van Jezus leven maakt Marcus  de provocatie in die boodschap  glashelder.  
”Als koning wordt hij ingehaald… Als koning veroordeeld door Pilatus”.. Het pleit is beslecht:  
Rome en Jeruzalem winnen, ze hebben Jezus klein gekregen.. 
En nu?? Zal het zaad dat op de grond viel niet meer opgroeien?  
Voor de evangelisten is Jezus niet dood. Zullen lezers en toehoorders en wij dat ook zo 
zien??Nu en hier?? 
 Vanaf het moment staat iedereen die dit leest, hoort of mediteert over macht en 
heerschappij, rijkdom en bezit,  vrede en geweld voor de keuze: 
Handel ik  zoals deze heersers, leiders, onderdrukkend,, misbruikend, meeheulend ?  
Of ben ik iemand die God hier en nu een plaats geef om te wonen zodat zijn rijk kan 
gevestigd worden op deze aarde? God woont immers niet overal… 
 
Jezus als “Koning van de Joden” is dood. Maar de groei van ZIJN koninkrijk hebben zijn 
moordenaars niet kunnen tegenhouden 
Enkele   waarden zijn voor Jezus heel belangrijk  in dat koninkrijk en daar leefde hij naar. 
Jezus was machteloos, thuisloos en bezitloos.  Hij was geweldloos. 
“De vossen hebben hun holen, de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft geen steen 
om zijn hoofd te laten rusten” 
Hij kiest voor een zwervend bestaan om te kunnen verkondigen met wonderen te doen 
Hij kiest om arm te leven en dat maakt hem geloofwaardig bij de gewone mensen.  
Hij stelt het zelfs als voorwaarden bij  de leerlingen als ze op weg zijn om het Rijk van God te 
verkondigen: “geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen en groet niemand..” 
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Wie kiest voor een sober of armer leven stelt onze manier van doen in deze liberaal 
kapitalistische samenleving vandaag grondig ter discussie! Ook in onze kerkelijke kringen… 
Denk aan de parabel van de rijke Jongeling. 
 
Consequent met zijn visie op macht en rijkdom vraagt Jezus van zijn volgelingen een 
geweldloze aanpak. –  
Geen overtuiging opdringen met geweld. Jezus vraagt wel radicale inzet voor het rijk Gods 
“Wie op je rechterwang slaat moet je de linkerwang aanbieden” of “Heb je vijanden lief en 
bid voor wie je vervolgen.”  Geen kruisvaardersmentaliteit nastreven, noch kruistocht tegen 
de As van het kwaad (denk hier aan G. Bush na de aanslagen 11 sept 2001)  Zie wat er in 
rechtse kringen gebeurt  in Italië en Duitsland die de Islam uit Europa willen.. Ook bij ons 
willen rechtse kringen  terug het combattieve, strijdende  in het katholieke leven inbrengen.  
Echter positief is de opgang van bv.“ groepen voor geweldloze communicatie” 
Marcus laat Jezus een kaakslag toedienen voor wie politieke macht uitoefent . 
 
Gelooft Jezus in die nieuwe maatschappij als het  “koninkrijk van God”? 
Al weldoende en met rotsvast vertrouwen dat het op handen is en dat hijzelf daartoe 
bijdraagt, maar niet in ’t middelpunt hoeft te  staan, ging hij door.  
Genezingen en duiveluitdrijvingen waren tekens van verandering. 
Maar deze geweldloze revolutie die Jezus veroorzaakt,  heeft echter zijn marteling en dood  
tot gevolg. 
De leerlingen van Jezus gingen twijfelen, verraadden hem, verlieten hem op de meest 
pijnlijke ogenblikken, verloochenden hem…    En wij??  
Wat doe ik met die messiaanse profetische beweging in deze moderne tijd, in deze 
boeiende en moeilijke wereld? 
“Ik zo breekbaar en uitgedoofd als ik kan zijn? 
Kunnen wij genoeg kracht bij elkaar vinden en onverdeeld van hart en met een grote vrijheid 
ons blijven inschakelen in die “ beweging naar Gods rijk” die we al op zovele plekken zien 
gebeuren, inzettend om niet, zonder aanzien des persoons…???” H. Oosterhuis 
Vragen ter bedenking:  
Hoe komt dat beeld van Jezus zoals Marcus het tekent op mij over?  
Klopt dat met hetgeen ik bij het begin van de viering heb gezegd of gedacht? 
Kan ik die Jezus van Nazareth volgen?    
 
Voorbeden 

1. Als geven het haalt op het grijpen 
 En het dienen op het heersen 
 Komen  armen en kwetsbare mensen je nabij 
 Laat ons daarvoor bidden…. STILTE 

2. Als gastvrijheid, tijd  maken en luisteren naar ieders verhaal 
 Je mooiste geschenken zijn 
 Kijk je met wondervolle ogen naar ieder ander 
 Laat ons daarvoor bidden… STILTE 

3.  Als verzoening kostbaarder is dan verdeeldheid en haat 
 En brood en water  feest van vreugde worden 
 Kan je hart aan ’t bidden gaan 
 Laat ons daarvoor bidden… STILTE 
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4. Als vriendschap, barmhartigheid en solidariteit 
 Je kostbaarste parels zijn  
 Is je hart bij elk ander 
 die graag vrede en eenvoud 
 stilte en nabijheid viert…  
 Laat ons daarvoor bidden…STILTE  naar G. Van Haegenborgh 

5. In deze dagen herdenken we onze dierbaren die zijn heengegaan; 

Wij noemen hun namen…. 
Laat ons bidden voor hen die met pijn in hun hart afscheid moesten nemen  
en hen erg missen…STILTE 

 
Pauze / Muziek/ glazen vullen/ omhaling. 
Tafelgebed zingen “Die naar menselijk gewoonte…” 
 Wij bidden  Onze Vader hand rechtstaand, in hand  
 Vredewens geven aan elkaar 
Brood en wijn delen en wensen uitspreken… 
 
Slotgebed en zegen 
Jezus 
Wij zochten vandaag bij onszelf wie jij voor ons bent 
Jij vroeg het aan je leerlingen en je zag hun twijfels, hun weglopen en verraad 
Tenslotte gaf jij zelf een verrassend bescheiden antwoord… ik ben geen koning! 
Welke stappen we nu gaan zetten om je na te volgen 
vertrouwen we toe aan de weg die we gaan… 
Je boodschap dragen we mee en we weten het: jij maakt ons geen blaasjes wijs,  
’t is geen gemakkelijke opdracht. 
 
Zegen ieder van ons om je trouw te kunnen blijven. 
Zegen ieder van ons om al doende te groeien in liefde , in het goddelijk visioen dat jou 
overschaduwde… 
SlotLied Een droom van alle mensen samen 
 
 
 
        Voorgangers Diane en Annie 


