
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 4 juli 2021 
 
Beste parochiaan, 
 
Wie ben je? Dat is misschien wel de moeilijkste vraag die gesteld kan worden, aan een 
ander…en aan jezelf. Je kunt die vraag op allerlei manieren beantwoorden: door het 
noemen van je naam, door te zeggen waar en wanneer je geboren bent. Dat is het 
antwoord  waarmee een ambtenaar tevreden is. Maar voor jezelf en voor mensen die je 
nabij willen zijn, blijft die vraag open. Een juist antwoord vinden kan lastig zijn, m.n. 
voor jongeren. Als er van alles ín en om je heen verandert, als het pubert in je lijf en je 
hoofd, is het moeilijk te zeggen wie je bent. Je weet met jezelf vaak geen raad en dan lijk 
je maar het liefst op een ander. Kapsel en kleding van idolen worden geïmiteerd, om 
zodoende iemand te zijn. De mode speelt hier handig op in. We willen immers ergens bij 
horen en daar is ook niet zoveel mis mee. Maar de vraag blijft, achter en voorbij kleding, 
gedrag en denkbeelden: Wie ben je?  Niet voor niets sprak de grote wijsgeer Socrates: 
Ken uzelf! als de poort naar en de weg van de wijsheid.  
Vandaag, in het Evangelie, stelt Jezus aan zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen de 
mensen dat Ik ben?” Wie is die Jezus toch dat Hij zonden vergeeft, onreine geesten 
uitdrijft? Wie is dat toch dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen? Waar heeft Hij dat 
vandaan, wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? Als Petrus antwoordt: Gij 
zijt Christus, komt het hoge woord eruit. 
Jezus probeert vervolgens duidelijk te maken wat dat inhoudt: Christus, Gezalfde Gods 
te zijn.  Petrus droomde wellicht van een Gezalfde naar het model van koning David of 
Salomo. Jezus echter weet echter dat lijden en verwerping op zijn weg zullen komen. 
Daar snapt Petrus niets van. Allerlei vragen komen op hem af: Wat voor God is het dan, 
dat Hij zijn Gezalfde zo’n lot laat ondergaan? En waarom blijft Jezus tot in de dood 
vasthouden aan deze God? En tenslotte: wat betekent dit voor Petrus als hij leerling van 
Christus wil zijn.   
Hoe kunnen wij leerlingen zijn van Christus? Die vraag stellen we ons als christenen niet 
in het wilde weg. We doen dat omdat we zijn beeld en gelijkenis in ons dragen. Door ons 
geloof in Christus worden we a.h.w. gemodelleerd naar dat beeld. Als het goed is, wordt 
dat zichtbaar en hoorbaar in ons denken, spreken en handelen. Wie we zijn leren we van 
Jezus door met Hem op weg te gaan en ons door zijn Geest te laten vormen.   
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CONTACT 

 
Iemand belt mij telkens op, zegt niets, 

vaag hoor ik een verre ademtocht, 
het kan de mijne zijn, maar ook die 
van de ander, die hardnekkig zwijgt. 

Ik leg weer op. Ben nu een man 
die vreemde telefoontjes krijgt. 

 
De display toont een nummer 

met de code van een land dat ik niet ken. 
Ik toets terstond, een voicemail klinkt. 

‘Hallo, met God. Ik ben er niet. 
Ik bel nooit terug. Leef rustig verder, 

wacht desnoods tot de píep, maar zwijg.’ 
 

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. 
Weer hoor ik niets. Hooguit die vage adem. 

Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. 
 

Ooit bel ik Hem en zeg dan 
wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. 

Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. 
 

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets 
het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me 

voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. 
 

(Joost Zwagerman 1963-2015) 


