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Skrifgedeelte: Matteus 16:13-23 

Teksverse: Matteus 16:16-17 

Tema: Lewe jou God-gegewe geloof met oortuiging! 

Party keer sê mens presies waarin jy glo, jy neem standpunt in teen óf vir iets, en dit lok reaksie uit.  

Baie keer is daardie reaksie nie baie positief nie en soms vervreem jy mense vir wie jy omgee weens 

hierdie geloofstandpunt wat jy inneem. Op hierdie stadium is die besluit van die VSA se 

hooggeregshof oor die gelyke regte van selfde-geslag huwelike een van hierdie sake, wat die 

potensiaal het om baie reaksie uit te lok. 

Só het ek dit hierdie week beleef toe ek standpunt hierteen ingeneem het.  Ek is vergelyk met mense 

wat in die Middeleeue ander mense wat linkshandig was, as "siek" en "afwykend" beskryf het.  Dalk 

is "ouderwets" die regte woord waarmee dit beskryf kan word. Só gaan die aanslag op ons geloof en 

die oortuigings wat ons op grond van ons geloof het, net vererger.  

Die gevolg hiervan is dat ons as gelowiges kan begin wonder oor hoe en of ons, ons geloof moet 

uitleef en moet verkondig.  Ons kan vra: Is dit die moeite werd om weens ons standpunt oor iets 

deur mense vervreem te word? Moet ons nie eerder die vrede bewaar en net stilbly nie? Kan ons 

regtig só uitgesproke wees?  Is ons nie eintlik dan effens arrogant nie? 

As ons bloot vanuit `n wêreldse perspektief kyk, mag dit dalk arrogant lyk.  Dit mag dalk vir ons 

voorkom asof dit nie die moeite werd is om verhoudings te verloor of te beskadig ter wille van `n 

oortuiging nie.  Vanuit `n wêreldse perspektief mag dit selfs liefdeloos lyk om sterk standpunt in te 

neem teenoor iets wat ons vanuit ons geloof as sonde sien. 

Maar as kinders van die Here is ons tog nie begaan oor wat die wêreld as liefdeloos en arrogant 

beskou nie. Ons wil tog na hierdie wêreld en wat daarin gebeur kyk deur die oë van God en in 

Matteus 16:13-23 word daar vir ons `n besonderse perspektief hierop gegee. Kom ons kyk na die 

inhoud van hierdie gedeelte en daarna antwoord ons hierdie drie vrae: Waar kom ons geloof 

vandaan? Waar word ons geloof aan ons gegee? Watter troos het ons as ons, ons geloof uitleef?  

Ons hoor in hierdie gedeelte dat Jesus en sy dissipels in die omgewing van Seserea-Filippi is. Hierdie 

dorp was nie `n dorp waar mens, in daardie dae, `n voorbeeldige Joodse seun sou vind nie. In hierdie 

dorp was daar `n tempel vir die afgod Pan, Zeus en keiser Augustus. Agter hierdie tempel van Pan 

was daar `n grot met die naam "die Poorte van die Hel" en bestialiteit was die hoofvorm van 

aanbidding van die afgod Pan. 

En dan, tussen al hierdie afgode en seksuele losbandigheid vra Jesus Christus vir sy dissipels wie die 

mense sê Hy is.  En dan gee die dissipels die opinies van die mense.  Die mense het die wonders 

gesien wat Jesus gedoen het en daarom het hulle gedink dat Hy Elia, of Johannes die Doper of een 

van die profete is.  En dan vra Jesus vir sy dissipels wie hulle dink Hy is. En dan antwoord Petrus: "U is 

die Christus, die Seun van die lewende God!" 

My broers en susters, moet nie so vinnig oor hierdie antwoord van Petrus lees en luister nie. Hy 

begin nie met "die mense sê..." of "ons het gehoor..." of "ek dink..." nie.  Hy sê met oortuiging, met 

vrymoedigheid, met blydskap en die grootste denkbare respek "U is die Christus, die Seun van die 
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lewende God!". En wat `n besonderse belydenis is dit nie? Tussen al hierdie afgode, tussen al die 

dooie gode wat daar staan as standbeelde wat mense "oproep" om hulleself oor te gee aan hulle 

drange en begeertes, erken Petrus dat daar net een lewende God is. 

Daarom dat Jesus hier bevestig wat Hy reeds in Matteus 11:27 al vir die dissipels gesê het, naamlik 

dat niemand die Seun, Jesus Christus, werklik ken nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die 

Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak. Dit is net omdat God 

dit aan Petrus bekend gemaak het, dat hy met oortuiging hierdie vaste geloof het en omdat God 

hierdie geloof aan Petrus gegee het, is Petrus gelukkig of geseënd. 

Maar al is Petrus geseënd en al het God hierdie geloofsoortuiging aan Petrus gegee, beteken dit nie 

dat Petrus foutloos deur die lewe kon gaan nie. Net na hierdie onbeskryflike belydenis van Petrus 

hoor ons dat Jesus vir sy dissipels vertel van sy kruisiging en dood wat kom.  En dit is dan wat Petrus 

reageer met `n standpunt wat hierdie God-geseënde `n satan maak, wat Petrus die Belyer laat 

verander in Petrus die Standpuntsteller. 

Moet my nie verkeerd verstaan nie, broers en susters, ek is daarvan oortuig en ons hoor dit ook in 

die gedeelte, dat Petrus met baie deernis en opregtheid Jesus probeer berispe en wil verhoed dat 

Jesus deur hierdie verskriklike dinge moet gaan.  Dit is erg menslik dat Petrus hier met `n vorm van 

liefde en empatie en bekommernis optree.   

Maar hierdie liefde, empatie en bekommernis gaan teen God se wil in, omdat dit nie God se wil in 

gedagte hou nie, maar omdat dit erg menslik is.  Juis daarom dat Christus hier vir Petrus tereg wys 

en juis daarom dat ons, wanneer ons ons geloof wil uitleef, moet seker maak dat ons optrede en 

oortuigings wel volgens die wil van God is en nie volgens die wil van `n mens nie.  Liefde is juis nie 

om te doen en op te tree soos mense dit wil hê nie, maar soos God dit wil hê en om mense juis na 

die liefde van Christus te wys. 

Ons sal volgende Sondag die laaste gedeelte van Matteus 16 hanteer, maar watter antwoorde vind 

ons reeds in hierdie gedeelte oor ons vrae wat ons gevra het? 

As ons vra waar geloof vandaan kom, kry ons `n eenvoudige, voor die hand liggende antwoord in 

hierdie gedeelte: "Dit is nie `n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die 

hemel is." Of, soos Paulus ons leer in Efesiërs 2:8: "Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  

Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is `n gawe van God".  

Juis dit is wat geloof heeltemal anders maak as bloot net `n standpunt. `n Standpunt is iets wat jy 

van mense kry, wat jy van tyd tot tyd kan verander en wat grotendeels ook op ervaring berus.  

Geloof is iets wat God in jou werk deur die Heilige Gees. Dit is verhoudingskennis van Wie God 

werklik is en wat jou op Hom laat vertrou selfs in die afwesigheid van bewyse. En dit is juis om 

hierdie rede dat ons geloof met oortuiging kan uitleef - want ons weet dat dit van God af kom. 

Maar waar kom hierdie geloof na ons toe?  Geloof word nie aan ons gegee waar ons in isolasie in `n 

kerkgebou sit nie.  Geloof word ook nie aan ons gegee waar ons onsself afsonder nie.  Nee, geloof 

kom na ons toe, juis in die aangesig van ongeloof!  Dit is daar, tussen al die afgode, wat God aan 

Petrus geloof gee en wat Petrus geroep word om van hierdie geloof te getuig.   
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Daarom moet ons nie verwag dat daar net van ons verwag gaan word om ons geloof in `n erediens 

te bely nie.  Ons word juis geroep om in die aangesig van ongeloof en vertwyfeling en sonde die 

mense na Christus toe te wys.  En juis dit is wat geloof en getuienis is - dit is NIE om mense op hulle 

sonde te wys NIE, maar om mense na Christus toe te wys.  Dit is Hy wat ons oortuig van ons sonde, 

maar ook van sy genade.  Dit is Hy wat sê "Ek is die weg, die waarheid en die lewe" en nie net sê 

bloot hier is `n weg en `n waarheid en `n vorm van lewe nie. 

Wanneer die wêreld dus ons druk met vrae en veroordeling oor die feit dat ons `n geloofstandpunt 

het, is dit `n wonderlike geleentheid om hierdie belydenis van Petrus te herhaal.  Dit is juis dan wat 

ons ons geloof met oortuiging kan leef, want dit is dan wat ons ons geloof in aksie sien.  Dit is juis 

dan wat ons oortuig van die waarheid van God kan sê: "Jesus is die Christus, die Seun van die 

lewende God!" 

En dit is juis hierin wat ons troos lê.  Die troos wat ons het, wanneer ons ons geloof leef, is dat 

Christus deur ons getuienis besig is om Sy kerk te bou. Wanneer ons met oortuiging getuig dat Jesus 

die Christus is, dat ons God die lewende God is, is dit deur ons getuienis en belydenis wat Christus 

besig is om Sy kerk te bou.  Dit is wat hierdie woorde beteken wanneer Jesus Christus vir Petrus sê 

dat Hy op hierdie rots Sy kerk sal bou. Hierdie rots verwys na hierdie belydenis dat Jesus die Christus 

is, maar dit verwys ook na Christus self! 

Christus is die Rots wat deur God gekies is om die belangrikste steen in die gebou, Sy kerk, te wees.  

Wanneer ons dan op Christus bou, wanneer ons ons geloof met oortuiging leef, is dit Christus wat 

besig is om Sy kerk te bou selfs al lyk dit vir ons asof die kerk besig is om te krimp.  Wannneer 

Christus Sy kerk bou, laat Hy haar nie net in getalle groei nie, maar in die eerste plek groei ons in 

geloof, in vastigheid en in vertroue op God. Só word ons al hoe meer `n voertuig waarmee die 

boodskap van die lewende God in `n dooie wêreld ingedra word. 

Lewe daarom jou God-gegewe geloof met oortuiging!  

Amen  


