
Liturgiesuggesties:
Opwekking 461
Gezang 47: 1, 2 en 3
Psalm 40:7 NB
Jesaja 52:13-53:12
Opwekking 268
Lucas 9:18-27
Psalm 145: 6
na verkondiging: Zingende Gezegend 223: 1, 2 en 3
Gezang 173: 3, 4 en 5

***

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Kleur bekennen.
Wat dat is?
Dat is ... laten hóren wat je denkt.
Laten zíen 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 vraagt aan mensen ... wíe ze zijn.
God vraagt ... wát ze van Hem vinden.
Of ze openlijk voor Hem willen leven.
Of ze zijn Zoon, Jezus, willen volgen.
Als leerlingen.
Als zijn volgelingen.

*
Kleur bekennen.
In de buurt van Caesarea Filippi - in het uiterste Noorden van Galilea bij de
bronnen van de Jordaan - vraagt rabbi Jezus aan zijn leerlingen om kleur te
bekennen.
"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"
Ze beginnen allemaal door elkaar te roepen:
'Sommigen zeggen ... dat U Johannes de Doper bent.'
'Anderen beweren dat ... U de profeet Elia bent.'
‘Er zijn er ook die denken dat U één van de oude profeten bent ... uit de dood
opgestaan.’
'En wie ben Ik volgens jullie?'

*
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Kleur bekennen.
Wie is Jezus voor u en 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. 
Een voorbeeld om na te volgen.
* 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 je wat niemand zich dan blijkbaar herinnert?
Dat Jezus zélf ook een Jood is geweest.'

Wie is Jezus voor u, voor jou?
Voor u en voor jou ... persoonlijk?

*

Vandaag - broeders en zusters, jongelui, - is het de 1e lijdenszondag
We gaan - met Jezus.- op weg naar het Paasfeest.
Het feest, dat de dood niet het laatste woord kan hebben.
Het feest van de opstanding.
Van Jezus ... én van allen die in Hem geloven.
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 vóór zonsondergang in een graf kunnen leggen.
Steen ervoor.
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Zegels erop.
Wacht erbij.
'Die komt er van z'n leven niet meer uit.'

Kun je denken.
Pasen.
We vieren straks opnieuw ... dat Jezus uit de dood is opgestaan.
De steen was weggerold.
Het graf was leeg.
Engelen vertelden de boodschap van een opgestane Jezus.
Er zijn trouwens ook getuigen-verklaringen opgeschreven.
Meer dan 500 mensen, die Jezus ná zijn dood ... in levende lijve hebben gezien.
Jezus.
Wie is Jezus voor u, voor jou?
Is Jezus ook voor jou gestorven aan een kruis?
Is Jezus ook uw opgestane Heer en Heiland?

*

Kleur bekennen.
Van de twaalf discipelen van Jezus is, gemeente, Simon wel de bekendste.
Simon bekent kleur.
Hij doet belijdenis van zijn geloof:
"U bent de door God gezonden messias."
Een geloofs-belijdenis.
Belijden, beste mensen, 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 Nazaret, 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 leerling van die vreemde, maar o zo
aanstekelijke rabbi van Nazaret.

Weet u, weet jij ... zo maar ineens kan je leven radicaal veranderen.
Als Jezus bij je langs komt.
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Als niemand minder dan de Zoon des Mensen ... 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, zoon van Johannes ... Simon is
die rabbi Jezus uit Nazaret gehoorzaam 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.

*

Als ik hem vanmorgen / 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, vindt u 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 gaat vóór 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.
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"En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waar Ik mijn kerk op zal bouwen ..." - sprak
Jezus tegen Simon.
Zo heeft een andere evangelist - Matteüs - het uit de mond van Jezus opgetekend.
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 - is voor ons de inhoud van Simons belijdenis van belang.
In zijn belijdenis noemt Simon Jezus: "de door God gezonden messias."
Messias betekent: gezalfde.
Voor Simon Petrus is Jezus ... de Gezalfde.

Wie werden er in die tijd gezalfd?
En de tijd van de Bijbel werden mensen gezalfd die door God tot een bijzondere
taak waren aangewezen.
* De koning werd gezalfd.
Een kruikje kostbare nardusmirre 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.
* 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 Messias, 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 sterk de 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.
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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 u, voor jou?
Durf je kleur te bekennen?
"U bent de door God gezonden messias."
Voor Simon Petrus is Jezus niemand minder dan de messias: de gezalfde Koning /
de verzoenende Hogepriester ... door God zélf naar deze wereld gezonden.
Een God, waar je niet om heen kunt.
Een God, die contact met je zoekt.
Een God, die iets doet in je leven.
Hij komt - in Jezus, Zijn Zoon - vandaag 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 Messias: mijn Koning en mijn Hogepriester.
* Mijn Redder en mijn Verlosser.
* Mijn Verzoener van mijn zonden.
* Mijn Advocaat, die bij God voor mij pleit.
* Mijn Meester, die ik gehoorzaam volg.
* Mijn 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.
Getuigenis afleggen van je persoonlijk geloof.
Da's antwoord geven op de vraag:
Wie zeg jíj dat Ik ben?

*

Opvallend is trouwens, dat Jezus zijn messias-zijn verbindt aan de Mensenzoon.
“Hij zei: ‘De  Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de
derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.”
Mensenzoon.
Misschien weet u, weet jij, dat deze titel teruggaat op de woorden van Daniël 7.
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Daniël ziet iemand aan wie heerschappij en eer en koninklijke macht wordt gegeven.
Een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan.
En alle volken, natiën en talen dienen hem.
Ontegenzeggelijk zijn dit profetische woorden die gaan over de Messias.
In Jezus, de Christus van God, worden deze profetische woorden vervuld.
Net zo opvallend is dat Jezus deze titel “Mensenzoon” verbindt met een andere titel.
Die van de lijdende Dienaar van de HEER, zoals Jesaja daarover schrijft.
De Mensenzoon komt in heerlijkheid.
En de Dienaar van de  HEER gaat de weg van lijden en sterven.
Die beide gedachten worden hier aan elkaar verbonden.
In Jezus is dat tot vervulling gekomen.
Hij ís als messias ... de Mensenzoon.
Hij ís als messias ... de lijdende Dienaar van de HEER.

Voorlopig moeten de discipelen daarover nog zwijgen.
Het is pas de eerste aankondiging van het lijden.
Nog twee zullen er volgen.
Jezus heeft nog een hele weg te gaan.
De weg van de vernedering - van het lijden, van het verworpen worden ... door de
oudsten van het volk Israël en de overpriesters en de schriftgeleerden.
Hij zal gedood worden.
En op de derde dag weer worden opgewekt.
Maar zó ver is het nog niet.
Daarom zwijgen - je mond op slot houden.
Want de mensen in Jezus’ tijd hadden hoog gespannen verwachtingen van een
Messias.
Hun Koning zou een vecht-koning moeten zijn.
Iemand die het volk van het juk van de Romeinse bezetters zou bevrijden.
Maar een Koning die door lijden en de dood naar zijn troon in de hemel zou gaan ...
dat paste niet bij hun verwachtingen.

Broeders en zusters, jongelui, wat verwachten wíj van Jezus?
Ben je bereid om deze Messias te volgen?

*

Kleur bekennen.
Dat vraagt ook om een concrete daad.
“Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en
dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.”
Jezus, broeders en zusters, jongelui, denkt aan twee soorten mensen:
Mensen die Hem volgen en mensen die Hem niet volgen.
Wie Jezus volgt, verloochent zichzelf, neemt zijn kruis op en heeft zijn leven verloren.
Wie Hem niet volgt, wil zijn leven behouden, wint de hele wereld en schaamt zich
voor Jezus en zijn woorden.

Als je Jezus níet volgt ... volg je jezelf.
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Je eigen gevoelens, je eigen gedachten, je eigen plannen.
Als je Jezus wél volgt, verlóóchen je jezelf.
Dan durf je jezelf, je eigen ik, prijs te geven.
Dan durf je je kwetsbaar op te stellen.
Petrus kan erover meepraten.
Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij Jezus niet kende.
Jezelf verloochenen is ...  met jezelf doen wat Petrus deed met Jezus.
Dat is wat Jezus bedoelt met die woorden: je kruis opnemen.
Dat is je eigen wensen, je eigen plannen, jezelf naar Golgota brengen en ophangen
aan het kruis.
Géven waar je aan gehecht bent.
Offeren: liefde en eer.
Dan volg je Jezus.
Dan beken je zijn kleur.

De Heer Jezus wilde het lijden en de dood ook liever niet.
“Als het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan.”
Hij wilde liever leven en het geluk.
Hij wilde liever ... vrede op aarde bij mensen van wie God houdt.
Maar Hij verloochende zichzelf.
Hij zei nee ... tegen zijn liever-willen.
Zo heeft Hij zijn leven verloren en juist daardoor heeft Hij zijn leven gewonnen.
“Ik verloochen mijzelf.
Ik neem mijn kruis op.
Ik verlies mijn leven.”
Voor jullie, voor u en voor jou.
Dit was de eerste aankondiging van het lijden.

*

Kleur bekennen.
Broeders en zusters, jongelui, Lucas schrijft: “de Mensenzoon zal veel moeten lijden
en verworpen worden en gedood worden.”
De mensen van de Zoon moeten dit ook.
Elke dag.
En de Mensenzoon moet worden opgewekt.
De mensen van de Zoon moeten dat ook.
We hebben er onze handen vol aan, ons leven lang, elke dag.

Let nog even op dat woordje “dagelijks”.
Je komt het alleen bij Lucas tegen.
Ik denk dat Lucas daarmee wil zeggen: we zijn er helemaal niet voor ‘in’ om élke dag
ons kruis op ons te nemen.
Want kruisdragen betekent niet: zo nu en dan eens een offertje voor Jezus brengen.
Het wil zeggen dat je je op de lijdensweg van Jezus begeeft.

Een paar concrete voorbeelden uit de gebedskalender van Open Doors van deze
maand (febr. 2010):
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* In Ethiopië zijn twee evangelisten vanwege hun activiteiten veroordeeld tot een
celstraf. Na het betalen van een boete zijn ze uiteindelijk vrijgelaten.
* Veel Noord-Koreanen vluchten naar China om daar een beter bestaan op te
bouwen. Bij razzia’s worden veel van hen teruggestuurd. Als ontdekt wordt dat je
christen bent, staat terugzending vrijwel gelijk aan een doodvonnis.
* Toen tien Chinese christenen aangifte wilden doen van een gewelddadige aanval
op hun kerkelijke gemeente, werden zij veroordeeld tot 3 tot 7 jaar werkkamp.
* Anderhalf jaar na de religieuze rellen in Orissa (in India) kunnen de christenen nog
steeds niet terugkeren naar hun huizen. Willen ze terugkeren, dan moeten ze zich
bekeren tot het hindoeïsme.

Of dichter bij huis:
* Wat doe je als tramconducteur als je werkgever je verbiedt om tijdens je werk een
kruisje te dragen? Moet je daarvoor naar de rechter stappen?
* De gemeenteraad van Amsterdam heeft deze week de hele stad aangewezen als
toeristisch gebied. Voortaan mogen alle winkel op zondag hun deuren openen.
Wat moet je als je arbeidscontract je voorschrijft dat je ook op zondagen zult moeten
werken?
* De borden in Maasdam en ‘s-Gravendeel waarop je van harte uitgenodigd wordt om
een kerkdienst te bezoeken moeten verplaatst worden omdat één inwoner zich
daaraan stoort.
* Er zijn genoeg medelanders - tot in de tweede kamer van onze regering toe - die
ervoor pleiten om een aantal christelijke feestdagen maar in te ruilen voor feestdagen
van andere religies.
* En nu het kabinet afgelopen vrijdagnacht is gevallen hoe moet het verder met ons
land en volk?
Wat zal de samenstelling zijn van onze nieuwe regering als over ruim 80 dagen
nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden?
Ik hou mijn hart - als christen - vast als de VVD, D’66 en de partij van Wilders aan de
macht zullen komen.

Discriminatie van christenen, volgelingen van Jezus.
Vroeg of laat zul je moeten kruisdragen. Je op de lijdensweg van Jezus begeven.
Lucas wil denk ik zeggen: volgeling van Jezus zijn is zó moeilijk dat er nauwelijks
woorden voor zijn.
Want leven in liefde en toewijding voor anderen - jezelf daarvoor over hebben - ligt
ons eigenlijk niet.
Wel met de mond.
Niet met de daad.
Lucas heeft behoefte om te zeggen: ‘Jij moet jezelf ervoor over hebben - en dat moet
nu elke dag.’
Toch?!
Zonder discussie.
Elke dag.

*

Toen Jezus, beste mensen, de Mensenzoon, de Messias, stierf aan het kruis ... lieten
zijn volgelingen Hem alleen.
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Jezus keek niet achterom.
Hij ging door.
Tot in de dood.
Dwars door de dood.
Op weg naar zijn Vader in de hemel.

En wij?
Dagelijks, elke dag, je kruisbalk meesjouwen ... dat is het leven van een christen
achter Jezus.
Dan beken je ... kleur.
De kleur van Jezus’ lijden, van zijn bloed.
Samen staan we voor Hem.
Samen gaan we voor Hem.
Samen met Hem in het Koninkrijk van zijn vrede!

***

Laten we samen bidden:

Trouwe God, hemelse Vader.
Wij danken U voor de komst van uw Zoon naar deze wereld.
Hij - de Mensenzoon - is de door U beloofde en door de profeten  langverwachte
Messias.

U bent, Heer Jezus, vanuit de hemel naar deze aarde gekomen.
Gehoorzaam aan de wil van de Vader bent U - in onze plaats - de weg van het lijden
gegaan.
U gaf uw leven voor ons aan het kruis.
Om - als Hogepriester - onze zonden te verzoenen.
U stond - op de derde dag - weer op de dood en het graf.
Om - als Koning - alle macht te aanvaarden in de hemel en op de aarde.

Vanmorgen en elke dag van ons leven vraagt U van ons er voor uit te komen dat we
christen zijn.
Een volgeling, een leerling van U.
We belijden U, dat we net als Petrus, daar best wel moeite mee hebben.
Het is - in de praktijk van elke dag - vaak veel gemakkelijker - om voor onszelf te
kiezen.

Geef ons daarom veel van uw Heilige Geest.
Moge die ons helpen om dagelijks getuigen van U te zijn.
Moge die ons helpen om ons kruis op ons te nemen en achter de Heer Jezus aan te
gaan.
Achter Hem aan, op weg naar die geweldige toekomst.
Achter Hem aan, naar het Rijk van eeuwige vrede.

Sterk allen die - omwille van hun christen-zijn - worden gediscrimineerd en vervolgd.
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Geef hen moed en volharding.
En indien mogelijk ... geef verbetering van hun situatie.
In Jezus naam.

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 21 februari 2010
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