Simon Petrus en Jezus Christus – Preek 7 – Wie is Jezus?
- Bijbellezing: Matteüs 16:13-18

- Inleiding: Wie bén ik volgens jullie, volgens jou?
- Zingen: Evang.Liedbundel 148 (2x)
- Uitleg en verkondiging:

1. Wie is Jezus volgens de mensen die hem op een afstand volgen?
Zij gaan terug in hun vaderlandse geschiedenis: Jezus is een profeet die verandering
aankondigt met een positieve en negatieve boodschap, die zowel angstig als blij
maakt. Dat paste binnen hun voorstellingsvermogen.
Ook BekendeNederlanders maken een beeld van Jezus vanuit wat voor hen denkbaar is.
Van een afstandje komen mensen (heel) dicht bij het geheim van Jezus, maar raken toch
niet aan de kern van wie Hij werkelijk is.
2. Wie is Jezus volgens de leerlingen die dagelijks met hem omgaan?
Petrus belijdt het geloof van hem + de andere leerlingen (vs20):
U bent de messias, Christus, met Gods Geest gezalfde, Gods geliefde Zoon!
Tijdens hun dagelijkse omgang met Jezus bléék Hij niet te passen in menselijke categorieën.
God de Vader onthulde hen dat zijn Zoon hun voorstellingsvermogen te buiten ging:
gefeliciteerd, gelukgewenst!
3. Waarom is het antwoord op die vraag zo belangrijk?
Vers 18:
a. Jij bent een kei, vanwege je uitgesproken geloofsbelijdenis!
b. Op deze rotsgrond (zijn leerlingen) zal ik mijn gemeente bouwen!
4. Jezus garandeert dat zijn kerk toekomst heeft!
a. Jezus ont-volgen: Overal in Nederland wordt de afstand tussen mensen en Jezus Christus groter en
dreigen ze de kern van het geloof te (gaan) missen!
Visie van de NGK-AZ: Als gemeente willen we groeien:
• In een eerbiedige en intieme band met Jezus.
• Een liefdevolle, directe band met elkaar,
• en een krachtige, bewogen band met de samenleving, getuigend dat niets méér waarde heeft
dan het kennen van Jezus.
b. De poorten van het dodenrijk kúnnen Christus’ gemeente niet overweldigen:
Herodes Antipas onthoofdde Johannes de Doper, maar...; Jezus werd gedood, maar...; de
kerk in China wordt vervolgd, maar...; de NGK AZ...., maar...
Een ABC’tje is materiaal om de preek persoonlijk en/of in een kleine kring te verwerken.
Activiteiten
* Lees hoe Simone Kleinsma naar God en Jezus kijkt: http://www.eo.nl/magazines/visie/artikeldetail/het-moet-heel-heftig-zijn-geweest-om-jezus-als-zoon-te-hebben/.Wat zou je tegen
haar zeggen?
* Lees (samen) Johannes 14:1-14. Welk vers geeft jou het meeste stof tot nadenken? Waarom?
* Zoek ergens een grote kei en leg die op een opvallende plaats in huis. Telkens als je em ziet, zeg je:
Jij bent een kei!
Bezinning
* Maak de volgende zin af (met niet meer dan 20 woorden): Jezus Christus is voor mij...
* Welk bijbelverhaal over Jezus spreekt je het meeste aan? Kun je uitleggen waarom?
* Nadenk-/discussievraag: Had Simon Petrus wel of geen bijzondere plaats tussen Jezus’ leerlingen?
Communicatie
* Matteüs 11:25-30
* Efeziërs 2:19-22
* 1 Petrus 5:8-11

Vraag om kracht om bij Jezus te komen en rust te vinden.
Bid dat het Corderius (steeds meer) een plaats wordt waar God woont.
Dank God voor zijn belofte (in vs10) en bid voor de vervolgde kerk.

