
13e Zondag door het jaar 2 juli 2017 

Lezingen: 2 Koningen 4, 8-11 + 14-16a; Romeinen 6, 3-4 + 8-11 en Matteus 10, 
37-42 

Afgelopen donderdag vierden we het Hoogfeest van de apostelen Petrus en 
Paulus. Beide apostelen zijn geraakt door de persoon van Jezus Christus, maar 
ieder heeft Hem op eigen wijze leren kennen. Als Jezus aan zijn leerlingen vraagt: 
Wie zeggen jullie dat Ik ben? antwoordt Petrus: U bent de Christus, de Zoon van 
de levende God. Een geloofsuitspraak, waarvan Jezus zegt: dat heb je niet zelf 
bedacht, Petrus, maar dat is je door de Vader geopenbaard. Omdat Jezus de Zoon 
van God is, geldt voor Hem het eerste gebod: God is de Enige, Hem alleen moet je 
dienen en eren met heel je hart, met heel je verstand en met alles wat er in je is. 

In deze zin moeten we Jezus’ uitspraak in het evangelie van vandaag verstaan: 
Wie vader of moeder of kind meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. Niets of 
niemand mag belangrijker zijn dan God. Niets of niemand gaat boven Christus, de 
Zoon van God. Dat is ook de kernzin van de regel van Benedictus; die spoort zijn 
monniken aan om niets of niemand boven Christus te stellen. We zien dit ook in 
het leven van Jezus als 12-jarige. Als zijn moeder Hem het verwijt maakt: Kind, 
waarom heb je je ouders dit aangedaan? antwoordt de 12-jarige: Wist u dan niet 
dat Ik bij mijn Vader moest zijn? Dat mijn hemelse Vader voorgaat boven jullie? 
En vlak voor zijn lijden en sterven bidt Hij nog: Vader, niet mijn wil, maar uw wil 
geschiede. 

Maar diezelfde Zoon van God is mens geworden, geboren in een stal onderweg, 
Hij is niet gekomen om te heersen maar om te dienen en als slaaf is Hij gestorven. 
Zo wilde Hij helemaal solidair zijn met de mensen, juist ook met de zwakken en 
de armen. Wat je de minste der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan. 
Ook hierop wijst Jezus in het evangelie van vandaag: als je een beker water aan 
een arme geeft, dan heb je dat aan Mij gedaan. 

Zo heeft Paulus Christus leren kennen. Hij was op weg naar Damascus om de 
christenen daar te vervolgen. En onderweg ontmoet hij de Heer, die hem vraagt: 
Saulus, waarom vervolg je Mij? En op Paulus’ vraag: wie bent U, Heer? antwoordt 
de Heer: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. De Heer identificeert zich hier met de 
vervolgde christenen. Voor Paulus betekent deze ontmoeting met de Heer een 
radicale omkeer. Van christenvervolger wordt hij verkondiger van Christus die 
leeft in zijn volgelingen. Later zal Paulus dit nader uitleggen in zijn Brief aan de 
Romeinen. We hoorden het in de 2e lezing. Door het doopsel delen wij in Jezus’ 
dood, maar ook in zijn nieuwe manier van leven. We leven met Christus als zijn 
Lichaam, blijvend met Hem verbonden. 

In het evangelie van vandaag wijst Jezus op beide kanten van zijn persoon. Hij is 
de Zoon van God boven allen verheven en tegelijk is Hij solidair met mensen. We 
hoeven dus niet te kiezen tussen Petrus en Paulus; we moeten beiden navolgen. 
Zo staat het ook in de Geloofsbelijdenis. Wij belijden dat Hij God uit God is, ware 
God uit de ware God. Maar we belijden ook dat Hij mens geworden is, heeft 
geleden en is gestorven en begraven, maar ook opgewekt ten leven, om ons te 
laten delen in zijn goddelijk leven. 



Ook hier in de Eucharistie eren wij Hem als Zoon van God en tegelijk mogen wij 
vieren, dat Hij zijn Lichaam en Bloed geeft, om één te worden met ons. Voor 
Petrus en Paulus gold hetzelfde: dat Jezus Christus voor hen steeds meer 
geworden is tot de meest belangrijke persoon, voor wie zij alles over hadden, 
zelfs hun leven. Bidden we dat we beide apostelen hierin mogen volgen. 
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