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Kerkdienst Xtra
1. Als jij antwoord zou moeten geven op vraag van Jezus:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” En: “Wie zeg jij dat
Ik ben?” Wat zou je antwoorden?
2. Welke voornamen heb jij? Ben je vernoemd? Weet je wat
jouw namen betekenen? Is dat belangrijk voor je?
3. Welke afbeelding past het best bij jouw beeld van Petrus?
Hoe zou jij Petrus afbeelden?

1. Petrus, geloofsheld met getuigenisvrees (1/3) - (Mat 16: 13-28)
Of we het willen of niet: onze naam is belangrijk voor ons. We zijn bijna onze
naam. Ook in het geloof is onze naam, onze doopnaam belangrijk. Toch is de
betekenis van onze naam niet altijd belangrijk. Onze ouders vonden onze
naam gewoon mooi of we zijn vernoemd.
De ouders van Simon hebben hem een veel voorkomende Hebreeuwse naam
gegeven. Het is bijzonder dat Jezus zijn naam verandert. In de Bijbel is de
betekenis van een naam bij een naamsverandering groot. Zoals bij Abraham,
Jacob, Paulus. Omdat bij God zelf een naam zelfs bepalend is: Zijn Naam is ‘Ik
ben’ of Jezus: ‘God redt’.
Des te opmerkelijker is de nieuwe naam van Simon: Kefas (Aramees) of Petrus
(Grieks), dat ‘rots’ betekent. Maar dekt deze naam wel de lading? Zeker
Mattheus schildert Simon Petrus met felle kleuren: met een sterk geloof,
haantje de voorste, maar ook als een bange twijfelaar. Petrus lijkt soms meer
op drijfzand. Wat betekent alles wat Jezus tot Petrus zegt? Petrus wordt voor
de eerste gemeente een belangrijk fundament. Niet op de manier zoals de
Rooms-katholieke kerk die uitlegde als autoriteit voor de paus. Maar veel
belangrijker dan de rots is het bouwwerk: de kerk. Tegen de kerk is zelfs de
kracht van de deuren van het dodenrijk niet opgewassen. Petrus krijgt zelfs
sleutels. Niet van de hemelpoort van het hiernamaals, maar van het
koninkrijk van de hemel: hier en nu.
Deze dingen leunen niet op de persoon van Simon Petrus. Maar dat
fundament ligt in zijn belijdenis. Jezus is niet een profeet, maar de Messias,
de zoon van de levende God. Deze belijdenis en dit vertrouwen is het
fundament onder de kerk. Zo mag dat ook voor ons zijn. En voor de kerk in
Rusland, in Oekraine en in Nederland. Wie wij ook zijn, hoe wij ook heten,
waartoe God ons ook roept: de vaste grond onder onze voeten ligt in de
belijdenis van Jezus als Messias, zoon van de levende God. In wie Hij was en
is, wat Hij heeft gedaan en doet en in wat Hij ons leert.

Bijbelstudie –
In Mattheus 16: 13-28 staat heel veel. Print het gedeelte eens
uit en zet uitroeptekens bij wat je aanspreekt en vraagtekens
bij wat je niet begrijpt.
Gebed –
In alle verbijstering, verdriet en boosheid van deze dagen, zijn
korte gebeden herhaaldelijk bidden wellicht het krachtigst:
“Heer, ontferm u over ons” of
“Geef vrede, Heer, geef vrede”
Liturgie – Uit Lied 986 – De ware kerk des Heren
In 't woeden aller tijden / is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden, / de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen, / als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe, / de kerk die zegepraalt.
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