Kleur bekennen!
Liturgiesuggesties:
Opwekking 70
Psalm 139: 1, 2 en 14
Opwekking 461
Mattheüs 16: 13-20
Psalm 149: 1
Na verkondiging: Zingende Gezegend 223: 1, 2 en 3
Na openbare geloofsbelijdenis: Psalm 121: 4
Opwekking 430
Gezang 341: 3
Opwekking 124
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Kleur bekennen. Wat dat is?
Dat is ... laten horen wat je denkt.
Laten zien wie je bent.
Eerlijk voor je mening uitkomen.
Je niet proberen te verschuilen achter een ander.
Er voor uitkomen bij wie je wilt behoren.
Openlijk zeggen: 'Daar sta ik!' Openlijk laten zien: 'Daar ga ik voor!'
Kleur bekennen. Dat kom je vaak tegen in de Bijbel.
God die vraagt aan mensen wie ze zijn. God die vraagt wat ze van Hem vinden.
Of ze openlijk voor Hem willen leven.
Of ze zijn Zoon, Jezus, willen volgen.
Als discipelen. Als zijn volgelingen.
Kleur bekennen.
In de buurt van Caesarea Filippi - in het uiterste Noorden van Galilea - vraagt rabbi
Jezus aan zijn leerlingen om kleur te bekennen.
"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"
Ze beginnen allemaal door elkaar namen te noemen: 'Sommigen zeggen ... dat U de
profeet Elia bent.'
'Anderen beweren dat ... Johannes de Doper weer is opgestaan uit de dood.'
'Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'
Kleur bekennen. 'Wie zeggen jullie dat ik ben?'
Vanmiddag zijn we getuige van negen jongeren die kleur willen bekennen.
Ze doen belijdenis van hun geloof.
Waarom zouden ze dat doen, belijdenis van hun geloof?
* Omdat het zo hoort, een goede gewoonte als je achttien jaar bent of ouder?
* Of omdat ze hun ouders of grootouders een plezier willen doen?
* Omdat ze willen trouwen en graag kinderen willen krijgen en die willen laten dopen?
* Omdat ze het avondmaal mee willen vieren, brood en wijn?

Preek over Mattheüs 16:15

blz. 1

De motieven van deze negen zijn toch wel wat anders.
Ze gaan voor Jezus.
Ze willen Hem volgen. Ze willen discipel zijn van Jezus, de Christus.
Ze hebben ontdekt in hun leven dat er een levende God bestaat.
Een God, die de hemel en de aarde geschapen heeft.
Een God, die liefde is.
En die in zijn oneindige liefde zijn Zoon gegeven heeft. In mensenhanden.
En die voor hun zonden ... zijn leven heeft willen geven aan een kruis.
Ze gaan voor Jezus.
Ze bekennen zijn kleur!
Maar mag ik u en jou vanmiddag vragen: Wie is eigenlijk Jezus voor u, voor jou?
* Misschien zie je Jezus wel als een waardevol persoon.
Iemand, die veel goeds gedaan heeft in z'n leven.
Misschien spreekt de figuur van Jezus je wel aan, omdat je wel eens wat over Hem
gehoord of gelezen hebt.
* Of misschien zie je Jezus wel als een 'bevrijder'.
Iemand die Zich niet heeft geschaamd om de gevestigde orde in zijn dagen radicaal
omver te werpen.
Iemand, die zich enorm heeft ingezet voor de vrouwen en de zwakken en misdeelden
van zijn tijd.
* Of misschien zie je Jezus wel ... als die mens van wie ik las: 'Als ik Jezus zeg, zie ik
een kruis voor mijn ogen.
En in naam van dat kruis zijn er miljoenen Joden vermoord. ... Vermoord!
En weet u wat niemand zich dan blijkbaar herinnert?
Dat Jezus zélf ook een Jood is geweest.'
Terug naar die vraag: Wie is Jezus voor u, voor jou? Voor u en voor jou ...
persoonlijk?
Vandaag - beste mensen - is het Pasen.
We vieren in de kerk vandaag het feest, dat de dood niet het laatste woord kon
hebben.
Maar voordat we Pasen kunnen vieren moet het eerst Goede Vrijdag worden.
Goede Vrijdag - ze hebben Jezus met van die grote draadnagels aan een kruis
vastgespijkerd.
Links en rechts van Hem hebben ze twee verzetshelden gekruisigd.
Die hadden - in een oproer - hun messen getrokken en van de gelegenheid gebruik
gemaakt een paar Romeinen het leven te benemen.
Ze waren door soldaten gevangen genomen, samen met hun aanvoerder, Bar-Abbas.
Maar Bar-Abbas - vreemd genoeg - was door de romeinse stadhouder Pilatus
vrijgelaten.
En nu hebben ze Jezus - in zijn plaats - aan zijn kruis gehangen. Waarom?
Omdat Hij van Zichzelf beweerde dat Hij Gods Zoon was.
En de mensen zeiden: Hij is de Koning van de Joden.
Het is er vreemd aan toe gegaan.
Op die vrijdag, vlak voor het Paasfeest. Jezus was gestorven.
Ze hadden z'n lichaam nog voor zonsondergang in een graf kunnen leggen.
Steen ervoor. Zegels erop. Wacht ervoor.
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'Die komt er van z'n leven niet meer uit.'
Kun je denken. Vandaag is het Pasen.
We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan.
De steen was weggerold. Het graf was leeg.
En engelen vertelden de boodschap van een opgestane Jezus.
Er zijn trouwens ook getuigen-verklaringen opgeschreven.
Er zijn mensen geweest die Jezus ná zijn dood ... in levende lijve hebben gezien.
Een opgestane Jezus!
*
Wie is Jezus voor u, voor jou?
Is Jezus ook voor jou en voor u gestorven aan een kruis?
Is Jezus ook jouw opgestane Heer en Heiland?
Kleur bekennen.
Van de twaalf discipelen van Jezus is Simon wel de bekendste. Simon bekent kleur.
Hij doet belijdenis van zijn geloof: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God!"
Een geloofsbelijdenis.
Belijden wil zeggen: Er voor uitkomen.
Ergens voor willen staan.
Daar is geloof voor nodig.
Vertrouwen en gehoorzaamheid.
Mag ik daar straks nog even op terug komen?
Eerst even iets over Simon.
Simon de visser. Iemand die tegen de stormen op het meer en tegen de stormen van
het leven opgewassen is.
Simon staat zijn mannetje.
Op zekere dag was Jezus, die rabbi uit Nazareth, langs de Jordaan gekomen.
Bij Johannes de Doper.
Jezus liet Zich door Johannes dopen in het water van de Jordaan.
De volgende dag kwam Jezus daar opnieuw langs.
Hoe Simon daar terecht gekomen was wordt ons niet verteld.
Maar Jezus vraagt hem wel om kleur te bekennen.
En zo wordt Simon ... een volgeling, een discipel van die vreemde, maar o zo
aanstekelijke rabbi van Nazareth.
Weet je ... zo maar ineens kan je leven radicaal veranderen.
Als Jezus bij je langs komt.
Als niemand minder dan de Zoon van God ... een beroep op je doet.
"Volg Mij!" - zei Jezus.
Wat doe je dan?
Geloven is, zei ik: vertrouwen en gehoorzamen.
En Simon - voluit Simon bar Jona, zoon van Jona, van Johannes ... Simon is die
rabbi Jezus uit Nazareth gevolgd.
Door de Jordaanvallei naar zijn geboortestreek in Galilea.
Van Galilea naar Judea, naar de stad van God: Jeruzalem. In de hof van Getsémané,
in de voorhof van de woning van de hogepriester, rond het kruis van Golgotha.
Simon Petrus is ... erbij.
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*
Als ik hem vanmiddag wat typeren mag ... Simon Petrus is een mens van uitersten.
Een emotioneel en impulsief mens.
In de kring van Jezus' discipelen is hij altijd 'haantje-de-voorste'.
Een grote mond en een klein hartje.
Je kent dat type mens vast wel.
Een mens van tegenstellingen.
Aan de ene kant is zijn hart vol liefde voor Jezus.
Aan de andere kant kan hij beslist geen streep halen door zichzelf.
Herkenbaar, vind je niet?
Simon, z'n eigenlijke naam is: Simeon.
Korter gezegd: Simon.
Simeon, Simon betekent: Hij hoort.
Simon 'hoort' op een zeker moment in zijn leven ... de stem van God, de stem van
Jezus.
Hij geeft gehoor aan deze stem. Hij gehoorzaamt Jezus.
En hij schenkt Hem z'n vertrouwen.
Simon gelooft in Jezus. Hij gáát voor Hem.
Wat voor consequenties dat ook heeft.
En zo wordt Simon, de visser ... visser van mensen.
Petrus is zijn bijnaam: Rots of rotsman.
Die bijnaam kreeg hij van Jezus toen hij - daar bij Ceasarea Filippi, in het Noorden
van Galilea - belijdenis deed van zijn geloof.
Als je daar rondwandelt - een prachtige omgeving trouwens daar bij de bronnen van
de Jordaan - zie je de rotsen om je heen. Rots-vast.
Stevig, solide. Kun je een huis op bouwen.
Zelfs een kerk, een gemeente.
"Op deze petra - op deze rots - zal Ik mijn gemeente bouwen" - sprak Jezus tegen
Simon.
Het is niet helemaal duidelijk wat Jezus daarmee bedoelt.
Bedoelt Hij de persoon van Simon Petrus - zoals de Roomskatholieke kerk dat
gelooft?
Of bedoelt Jezus de belijdenis die Petrus uitspreekt - immers zo hebben de kerken
van de Reformatie het altijd uitgelegd?
In ieder geval - vanmiddag is de inhoud van Simons belijdenis voor ons van belang.
In zijn belijdenis noemt Simon Jezus: "de Christus, de Zoon van de levende God."
De Christus, da's grieks.
Messias is hetzelfde woord in het Hebreeuws.
Allebei betekent het: Gezalfde. Voor Simon Petrus is Jezus ... de Gezalfde.
Wie werden er in die tijd gezalfd?
De koning werd gezalfd. Een kruikje kostbare nadusmirre werd over z'n hoofd
uitgegoten.
Als een teken van de Geest God.
Gods Geest, God zélf, zou hem de wijsheid geven om als een goed koning zijn volk
te regeren en te besturen.
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En de hogepriester werd gezalfd.
Ook weer als symbool van de Geest van God.
Want het waren toch wel heel bijzondere taken die je als mens kreeg te vervullen.
Koning en hogepriester.
Voor Simon Petrus is Jezus ... dé Christus, dé Gezalfde.
Op een heel bijzondere manier had Gods Geest beslag genomen van deze mens
Jezus.
Sterker nog. Er leefde in de tijd van Simon Petrus de sterke gedachte dat God eens
een heel bijzondere Koning aan zijn volk zou geven.
Een Koning die een Rijk van vrede en harmonie zou brengen.
In Jezus ziet Simon Petrus deze verwachtingen uitkomen.
Voor Hem is Jezus ... die Koning.
Een Koning die tegelijkertijd ook Hogepriester zal zijn.
De Hogepriester heeft in de Bijbel te maken met offers.
Er werden in de tempel van Jeruzalem offers gebracht met het oog op de verzoening.
Verzoening voor de zonden.
Wanneer Jezus, lieve mensen, op Goede Vrijdag aan het kruis van Golgotha zijn
leven geeft dan doet Hij dat als Hogepriester.
Hij offert zijn leven op het altaar van het kruis. Om verzoening te doen.
Verzoening voor de zonden van de hele wereld.
En als Jezus op Paasmorgen opstaat uit de dood, dat heeft Hij als Koning alle
machten aan Zich onderworpen.
De machten van de zonde en van de duivel en van de dood. Jezus, dé Koning.
*
Wie is Jezus voor jou?
Durf je kleur te bekennen?
"U bent de Christus, de Zoon van de levende God."
Voor Simon Petrus is Jezus niemand minder dan de Zoon van de levende God.
Een God, waar je niet om heen kunt.
Een God, die kontakt met je zoekt.
Een God, die iets doet in je leven.
Hij komt - in Jezus Zijn Zoon - bij je langs.
Hij vraagt je om Hem te volgen.
In Hem te geloven.
Op Hem je vertrouwen te stellen.
Zijn kleur te bekennen.
Kleur bekennen is belijden.
Met mensen uit alle tijden en uit alle plaatsen op deze aarde je vertrouwen
uitspreken.
Jezus Hij is:
* Mijn Christus, mijn Koning en mijn Hogepriester.
* Mijn Redder en mijn Verlosser.
* Mijn Verzoener van mijn zonden.
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* Gods Vertegenwoordiger, voor Wie ik buig.
* Mijn Meester, die ik gehoorzaam volg.
* Mijn goede Herder, die mij - verloren schaap - weer heeft gevonden.
* Mijn Heiland, die mijn nood kent en mij in genade heelt.
Dat is mijn Jezus.
Kleur bekennen.
Belijdenis afleggen van je persoonlijk geloof.
Da's antwoord geven op de vraag: Wie zegt jíj dat Ik ben?
Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg

Leeuwarden 23 april 2000

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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