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preek 29 januari 2023 

thema Wat zeg jij? 

tekst Matteüs 16:13-17 BGT 

liturgie:  

votum = Opwekking 720 (In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest) 

welkom  

kinderen naar hun club  

gebed Hosanna (Praise is rising, eyes are turning to You) 

 Happy day (The greatest day in history, death is beaten, You have 

rescued me) 

bezinning Opwekking 595 (Light of the world, You stepped down into darkness, 

opened my eyes, let me see) 

lezen Matteüs 16:13-17 BGT  

preek Opwekking 802 (Hier is mijn hart, Heer) 

mededelingen (met info jeugdkampen)  

gebed  

kinderen komen terug  

collecte  

zegen Opwekking 807 (In my wrestling and in my doubts, in my failures You 

won't walk out, Your great love will lead me through) 

 

Jezus heeft wel eens gevraagd hoe de mensen tegen Hem aankijken en wat ze van Hem 

vinden. Als dat aan jou gevraagd wordt, wat zou jij dan zeggen? 

Dat heb ik een tijdje terug aan jullie gevraagd. Hoe kijk je tegen Jezus aan? Wat vind je 

van Jezus? Welk beeld heb je van Jezus? 

Ik heb gemerkt dat jullie het lastig vonden om daar iets over te zeggen. 

Je heb eigenlijk geen beeld bij Jezus. Hij staat ver van je af. Bij Jezus denk je aan een 

man met lang haar, een witte mantel, sandalen. Of Hij iets voor je kan doen? De één 

denkt van wel maar een ander weet het eigenlijk nog niet. Een enkeling lijkt het wel 

mooi om Jezus een keer in het echt te ontmoeten. Maar een ander is er niet zo mee bezig 

wie Jezus eigenlijk is; dat komt later wel. 

Al met al waren de vragen lastig en daar kwam ik ook achter toen ik zelf probeerde om 

de vragen die ik aan jullie gesteld had, eerlijk te beantwoorden. Dus ik snap het helemaal 

als je dacht: help! wat moet ik antwoorden! ik weet het niet! ik reageer maar niet! 

Gelukkig kwam er toch het één en ander los. Dank je wel! Hier komen negen antwoorden. 

Misschien herken je je eigen antwoord wel. 

1. Jezus is de redder, het belangrijkste in mijn leven, schepper, goede leraar. 

2. Jezus is mijn vriend en redder en ik probeer Hem dagelijks te betrekken in de dingen 

die ik doe. 

3. Jezus is een machtige God, een sterke rots, een rechtvaardige rechter, een advocaat. 

4. Jezus is een wijs en liefdevol persoon die aandacht heeft voor iedereen en die graag 

naar je luistert maar die toch een beetje ver weg voelt. 

Mooie antwoorden! En we gaan nog even door: 

5. Jezus is een speciaal mens die goede dingen heeft gedaan waardoor Hij je inspireert 

om goede dingen te doen en die zichzelf opofferde voor mij en alle mensen. 

6. Jezus is op aarde geweest en heeft als mens heel veel mooie dingen gedaan maar Hij 

lijkt nu volledig ‘hemels’ te zijn waardoor Hij verder van me af staat. 

7. Ik zie Jezus soms als een ballenjongen. Hij staat niet op het veld zelf en voor de 

meesten is Hij bijna niet in beeld. Alleen als je actief om de bal vraagt, komt Hij naar 
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je toe om te geven wat je nodig hebt. 

8. Jezus is een deel van God; God heeft Hem naar de aarde gestuurd om directer 

contact te hebben met de mensheid; Jezus vergeeft onze zonden en troost ons. 

9. Jezus is een steun; je kan gemakkelijker bidden met Jezus omdat je er een beeld bij 

hebt wie Hij eigenlijk is. 

Dat waren ze! Negen mooie antwoorden! Waardevol om eens over door te praten! 

 

Zullen we nu eens gaan kijken wat Jezus ervan vindt? Matteüs vertelt hierover. 

We lezen Matteüs 16:13-17 uit de BGT: 

Jezus en de leerlingen kwamen in de omgeving van Caesarea Filippi. Jezus vroeg aan de 

leerlingen: ‘Wat zeggen de mensen over mij, de Mensenzoon?’ 

De leerlingen antwoordden: ‘Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. 

Anderen zeggen dat u Elia bent. Weer anderen zeggen dat u Jeremia bent, of een andere 

profeet van vroeger.’ 

Toen zei Jezus: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Simon Petrus antwoordde: ‘U bent de 

messias, de Zoon van de levende God.’ 

Jezus zei tegen hem: ‘Dat heb je niet gehoord van een mens, maar van mijn Vader in de 

hemel. Daarom ben je een gelukkig mens, Simon, zoon van Jona! 

Jezus’ leerlingen hoeven niet direct hun eigen mening te geven. Jezus vraagt eerst naar de 

mening van anderen: Wat zeggen de mensen over mij, de Mensenzoon? 

Dat weten de leerlingen heel goed. De mensen zeggen afschuwelijke dingen. 

Een paar voorbeelden: 

1. Jezus beledigt God (Mt. 9:3). 

2. Jezus eet gezellig met tollenaars en slechte mensen maar dat hoort niet! (Mt. 9:11). 

3. Jezus moet gedood worden omdat Hij op de sabbat mensen beter maakt (Mt. 12:14). 

Maar dat zeggen de leerlingen niet. Ze komen met antwoorden die positief klinken. 

1. Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. 

Johannes de Doper heeft een enorme toeloop van mensen gehad; zijn werk riep 

ongelooflijk veel reacties op. Dat er mensen zijn die bij Jezus direct weer aan hem 

denken, dat klinkt redelijk positief. 

2. Anderen zeggen dat u Elia bent. 

Elia heeft het moeilijk gehad. Hij heeft in zijn leven soms het gevoel gehad dat hij er 

helemaal alleen voorstond. Hij is zelfs wel eens bedreigd en toen wilde hij het liefst 

sterven. Maar God heeft hem heel veel macht gegeven. Het is best wel eervol dat ze 

van Jezus denken: is Hij soms Elia? de man die zou komen om de komst van de 

messias voor te bereiden? 

3. Weer anderen zeggen dat u Jeremia bent. 

Aan Jeremia hadden zijn tijdgenoten een bloedhekel: de priesters waren tegen hem; 

de koning vond hem lastig; het volk was niet blij met wat hij zei want hij was altijd 

zo negatief. Daarom zat Jeremia regelmatig in de gevangenis. En daarom is het ook 

ongelukkig met hem afgelopen. Maar wat hij zei is wel uitgekomen. Het was heel 

negatief maar het bleek wel te kloppen. Dat de mensen bij Jezus aan Jeremia denken, 

is best wel bedenkelijk maar je kunt het nog goed uitleggen. 

4. Weer anderen zeggen dat u een andere profeet van vroeger bent. 

De meeste profeten zijn weggehoond. Hun graven worden in de dagen van Jezus 

zorgvuldig onderhouden maar van hun woorden moeten ze in die tijd niet veel 

hebben. Het klinkt tamelijk goed dat Jezus een profeet wordt genoemd, maar er gaat 

toch ook een dreiging van uit. 

Deze antwoorden van de mensen klinken positief maar … 

Jezus vraagt door. En wie ben ik volgens jullie? 

Dat weet Jezus allang. Waarom denk je dat ze Hem zijn gaan volgen? Dat was omdat ze 
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zeker wisten dat Jezus de beloofde redder is. Ze hebben in de afgelopen jaren het nodige 

met Jezus meegemaakt. Ze hebben in de naam van Jezus kwade geesten weggejaagd en 

iedereen beter gemaakt die ziek was of pijn had (Mt. 10:1). Ze hebben Jezus een keer in 

de nacht op het water ontmoet en toen hebben ze gezien hoe machtig Hij was en toen 

hebben ze vol ontzag gezegd: U bent echt de Zoon van God! (Mt. 14:33). Jezus vraagt 

dus om een antwoord dat ze Hem allang gegeven hebben. Toch komt Hij met zijn vraag. 

Petrus spreekt voor hen allen. 

Allerlei meningen doen over Jezus de ronde, uitgesproken en onuitgesproken meningen. 

Heel veel mensen die eerst blij waren met Jezus en veel van Hem verwachtten, zijn in 

Hem teleurgesteld en hebben zich van Hem afgekeerd. Maar Petrus blijft samen met zijn 

vrienden bij Jezus. Ondanks alles weten ze zeker dat Jezus degene is op wie de wereld 

wachtte; dat Jezus de koning is die zou komen in de naam van de HEER. 

Hoe komt het dat Petrus Jezus als zijn redder erkent? Jezus zegt daarover: Petrus, wat jij 

daar zegt, dat heb je niet gehoord van een mens, maar van mijn Vader in de hemel. 

Daarom ben jij een gelukkig mens. 

God wil graag dat ook jij Jezus als je redder erkent. 

Want God zoekt ook jouw geluk. Hij wil dat ook jij gelooft. Hij wil dat ook jij van Jezus 

zegt: Hij is mijn redder, mijn vriend, mijn sterke rots, mijn grote voorbeeld. 

Dat kan God op allerlei manieren voor elkaar krijgen: 

1. Misschien via een droom. Vooral bij moslims gebeurt dat. Ze krijgen een droom en 

in die droom zien ze Jezus en zo ontdekken ze (hoor ik daarover) dat Jezus ook hen 

wil redden. 

2. Misschien via een wonderlijke ontmoeting met een onbekende die je precies op het 

goeie spoor zet. 

3. Misschien via mensen om je heen die oprecht geloven en die dat ook laten zien in 

hun leven zodat het jou aansteekt zodat je ook gaat geloven en het ook laat zien in je 

leven zodat jij op jouw beurt weer anderen aansteekt zodat ook zij gaan geloven. 

4. Misschien helpt het jou als je goeie liederen hoort en die liederen mee gaat zingen. 

5. Het kan je ook heel erg helpen als je wat meer over Jezus te weten komt, over wat 

Hij allemaal gezegd heeft toen Hij als mens op aarde was, over wat Hij nu in de 

hemel aan het doen is. Zodat het allemaal wat dichterbij komt. Het is heel goed om 

daar ook met elkaar over te praten. Want ik merk dat jullie elkaar ook veel te bieden 

hebben! 

Ik daag je uit om uit te zoeken wat vooral bij jou past. Wacht niet af tot ‘het’ je overkomt. 

Ga actief bezig! Zoek inspiratie. Stel je ervoor open, dan zal God je raken. 

Ik heb een lied uitgekozen om hierna te zingen en ik nodig je uit je hiervoor open te stellen 

en vanuit je hart mee te zingen: uit volle borst, expressief, in jezelf, zachtjes, wat maar bij 

jou past, alles is goed. Zing maar mee: “Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen 

in mij”. 

 


