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Tema: Bely jou geloof in Christus te midde van baie stemme wat Hom ontken. 

 

Vooraf sang: 

Sb 12 - 3: 1,2  

Lied 486: 1,4. 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Ps 97 - 2: 5  

Votum: Ps. 18:3 

Seën 

Loflied Psalm 31 - 2: 1,2,3,9.  

 

Verootmoedigingsdiens 

Wet - fokus op die 5 de Gebod 

Sondag 39  

Sing Ps 99 - 2: 1,2  

Gebed. 

 

Woorddiens 

Skriflesing: Matteus 16: 13 - 20  

Teks: Matteus 16: 13 - 20 

 

Woordbediening  

 

Antwoorddiens 

Geloofsbelydenis: Sing Sb 12 - 2: 1,2,3 en lees verse 4,5 

Liefdegawes 

Gebed 

Sing Sb 8 - 2: 4,5,7,9 (Mel ps 100)  

Seën 

Sing Amen Sb 13 - 3.  
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Geliefde gemeente 

 

Die stemme van ongeloof rondom ons word al hoe harder. Hierdie afgelope week 

tydens ŉ program op RSG spreek ŉ ongelowige onbeskaamd sy siening uit dat die 

Christelike geloof ŉ mite is en dat Christus nie bestaan nie. Dat die Bybel die versinsel van 

mense is. Ander stemme roep nog harder dat geen moderne, regdenkende mens in God 

of die Bybel kan glo nie. Die wetenskap plaas vraagtekens agter geloof in God en sy 

Woord.  

 

Wat gaan ek en jy antwoord as iemand ons sou vra: En jy, wat sê jy van Christus en 

van geloof? Wat sê jy van die kerk? Die Here Jesus vra vir sy dissipels: “En julle, wie sê 

julle is Ek?” Die impak van hierdie vraag word groter wanneer ons gaan kyk na die plek 

wat Jesus kies om hierdie vraag vir hulle te vra, naamlik Sesarea-Filippi. Brs en srs, daar 

tussen die baie ongeloofstemme van hulle tyd moes die dissipels hulle verantwoord oor 

Christus. Net so moet ek en jy vandag ons verantwoord oor ons geloof.  

 

Daarom roep die Here ons op met die boodskap: Bely jou geloof te midde van die baie 

ongeloofstemme! Moenie dat die stemme van ongeloof jou verwar nie, moenie twyfel in 

wat God jou gegee het nie! Bely voor al die mense dat Jesus Christus die Verlosser is, die 

Seun van God.  

 

Die Here openbaar hier in die eerste plek dat geloof ŉ persoonlike toe-eiening van 

Jesus Christus as jou Verlosser is.  

Geloof, br en sr, is nie iets wat in die bladsye van die Bybel leef nie. Geloof is nie iets wat 

buite jouself staan en wat jy van tyd tot tyd gebruik nie! Geloof is nie net om aan Jesus ŉ 

belangrike plek toe te ken nie. Geloof is nie net kennis van Jesus of van die Woord nie. 

Geloof is nie om ŉ sg. teologie te hê nie.  

 

In antwoord op Jesus se vraag: “Wie sê die mense is Ek?” sê die dissipels dat die mense 

hoogstens aan Jesus ŉ belangrike plek toeken. Hy is dalk ŉ teruggekeerde groot profeet 

van die Ou Testament. Elia of dalk Jeremia.  

 

So kom baie gelowiges ook hoogstens om aan Jesus ŉ belangrike plek toe te ken. Maar 

dit is nie genoeg nie! Jy moet erken dat jy ŉ verlore mens is en dat jy ŉ Verlosser nodig 

het. Jy moet ook erken dat hierdie verlossing nie uit die mens kan kom nie, maar dat dit 

van God moet kom. Dat Jesus die Seun van God is wat jou van jou sonde verlos, jou ŉ 

nuwe mens maak en dat jy Hom met verstand, hart, woorde, emosies en dade vir jouself 

as Verlosser toe-eien. 

 

Dit moet jy doen te midde van ŉ wêreld wat Jesus ontken as Verlosser. Jesus het nie 

om dowe neute die dissipels na Sesarea- Filippi geneem om hulle met hierdie kritiese 

vraag te konfronteer nie. Hierdie gebied was van die ou Kanaanietiese tydperk af ŉ 

sentrum van afgodsaanbidding. Hier was ŉ Baältempel waar mense tot Baä gebid het en 

hom gedien het. In die Griekse tydperk het die mense hier die afgod Pan aanbid. Hy sou 
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dan in daardie grot in die rotsblok gebly het en mense het daar vir hom ŉ tempel gebou. In 

die tyd van die Romeine is hier ŉ tempel vir die keiser gebou waar mense die keiser as 

God aanbid het. Die dissipels het al die afgodsbeelde in die nisse in die rotsblok gesien en 

valse geloof was ŉ realiteit voor hulle oë. En hier vra Jesus vir hulle: En julle, wie sê 

julle is Ek.  

 

En dan antwoord Petrus namens die dissipels: U is die Christus, die Seun van die 

lewende God. Die dissipels maak te midde van al die ongeloof van die heidendom, te 

midde van die uitsprake van die kerkleiers van daardie tyd dat Jesus in die naam van die 

duiwel optree, te midde van volksgenote wat hoogstens aan Jesus ŉ belangrike plek 

toeken, maak hulle ŉ persoonlike geloofsverklaring! Hulle eien Christus vir hulleself toe: 

“Here Jesus, U is ons Verlosser, die Seun van God wat gekom het om ons lewe te 

verander!” Ons glo in U.  

 

Hoe kon die dissipels hierdie geloofbelydenis maak? Hoe het dit gebeur dat hulle te 

midde van sovele valse stemme hierdie geloofsbelydenis kon doen?  

 

Dit kon gebeur, geliefdes, omdat ware geloof ŉ gawe van God is. Dit is die tweede 

openbaring van God in hierdie teks.  

 

Jesus spreek Petrus aan as Simon Barjona. Bar Jona beteken “seun van Jona” seun 

van jou pa. Hiermee wil Jesus die klem laat val op Simon Petrus se menslike afkoms. En 

Jesus verklaar nog verder: ŉ mens het hierdie geloof nie aan jou geopenbaar nie – maar 

my Vader wat in die hemel is.  

 

Ware geloof is ŉ gawe wat God aan die mens gee! Dit is die geheimenis van geloof. 

Dat dit nie ŉ produk van die mens se verstand is nie. Dat dit nie uit die mens gebore kan 

word nie – God gee dit aan jou deur die Heilige Gees wat hierdie geloof in jou bewerk. Dit 

is die geheimenis wat ons ook moet deel aan mense wat nie glo nie! Dat hulle nie na 

geloof vanuit die wêreld moet soek nie – maar by God! Hy gee geloof en deur die genade 

van die Heilige Gees eien ons hierdie geloof vir onsself toe!  

 

Geliefdes, Jesus verklaar ons baie gelukkig dat ons kan glo! Maar hierdie 

saligspreking is nie om ons in selftevredenheid te hul nie, maar ons juis aan te vuur om 

hierdie geheimenis met ander mense te deel! Ons kom later daarby terug!  

 

Ware geloof gaan om Jesus Christus! Dit is die derde saak wat God ons leer!  

Ware geloof is nie ŉ vae of onsekere aanduiding van ŉ God wat êrens in die hemel woon 

nie. Dit is nie soos baie mense op straat sê dat alle gelowe jou uiteindelik by God uitbring 

nie. Dat al die verskillende gelowe maar net verskillende paaie na God is nie. Nee, ware  

geloof is gebaseer op Jesus Christus as die Verlosser en Koning van die kerk. Daar 

is geen ander verlossing te vind nie. Nie in die Baalaanbidding nie, nie in die afgod Pan 

nie, nie in die keiser nie, nie in die rasionalisme of postmodernisme van ons tyd nie, nie in 

die Islam nie, nie in Boeddhisme nie, nie in die ateïsme nie, maar in Jesus Christus alleen.  
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Die leuen van die Satan is vandag juis dat ons nie aanspraak kan maak op 

eksklusiwiteit nie. Hoe kan ons as Christene ons aanmatig dat ons alleen die verlossing 

het? Brs en srs, die Here Jesus het nie verskoning gemaak vir die feit dat Hy teenoor alle 

ongeloof die aanspraak maak dat Hy alleen die Verlosser is nie! Hy kon nie – want Hy het 

geweet in Hom alleen is daar redding te vind!  

 

Hy is die fondament van die kerk en Hy bou die kerk – niks of niemand anders nie! 

En Hy bou dit op die rots van Petrus en die dissipels se belydenis dat Hy die enigste ware 

Verlosser is. Petrus se naam beteken rots en Jesus gebruik dit om aan te dui dat die ware 

belydenis van mense in Hom die fondament van die kerk is.  

 

Die ware kerk is nie gebou op die idees van mense nie, die kom nie uit hierdie wêreld nie. 

Dit is nie gebou op afgode soos die afgode wat op die rots in Sesarea- Filippi staan 

gemaak is nie – nee dit is op Hom alleen gebou.  

 

Maar Jesus gebruik ook mense om sy kerk en koninkryk te bou! Dit is die vierde 

saak wat die Here ons vanoggend leer.  

Petrus en die ander apostels se belydenis, hulle prediking en hulle getuienis word die 

fondament waarop die kerk gebou sou word. Petrus sou na Jesus se hemelvaart ŉ baie 

belangrike rol speel om die kerk onder Jode te vestig en later ook onder die heidene. Hy 

sou nie ŉ eksklusiewe plek kry soos die Roomse kerk beweer dat hy die hoof van die kerk 

sou word nie, maar Jesus het hulle as boustene gebruik.  

 

Net so, br en sr, wil die Here my en jou vandag gebruik as boustene in sy kerk en 

koninkryk. Dis waarom ek en jy moet besluit waar staan ons met betrekking tot Christus. 

Jy moet kies waar jy staan.  

As jy ŉ gelowige is en Jesus reeds as jou Verlosser toegeëien het, dan wil Christus 

jou gebruik. Dat jy hier te midde van al die ongeloofstemme jou getuienis kan laat hoor en 

so mense tot geloof kan bring.  

 

Indien jy nog nie Jesus Christus as jou persoonlike Verlosser in geloof toegeëien 

het nie, dan roep die Here jou nou op om jou keuse te maak. Jy moet besluit: Wie sê jy 

is Christus?  

Br en sr, gryp vas aan Jesus! Moenie dat die ongeloofstemme jou verwar nie! 

Moenie dat die duiwel jou verwar met allerhande mooi klinkende teorieë nie, nee, 

eien Jesus vir jou toe as jou Verlosser en Hy kan jou ook as boublok gebruik.  

 

Hoe gebruik die Here jou! Dit is die laaste saak waarna ons kyk! Die Here Jesus sê 

vir Petrus dat Hy aan hom en die kerk die sleutels van die hemelryk gee. Wat is 

hierdie sleutel? Dit is die Woord van God! 

 Deur die Woord te verkondig sluit ons die koninkryk vir mense oop wanneer God aan 

hulle die ware geloof gee. Maar die Woord is ook die sleutel wat die koninkryk toesluit 

indien jy die nie aanvaar nie!  
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Die wonderlike belofte van die Here is dat ons nie bang hoef te wees wanneer ons 

voor die mense moet getuig nie. Hy belowe in Matteus 10 dat Hy vir ons die woorde van 

die Bybel sal gee en dat die Gees dan self deur ons sal praat. Die is dus die Woord en die 

Gees wat die valse godsdienste ontwapen en hulle oorreed om in Jesus te glo.  

 

Jesus beloof ook in ons teks aan die dissipels dat die verkondiging van die Woord 

die mag van die Satan sal oorweldig. Anders as wat die mense van Sesarea-Filippi 

geglo het dat die magte van die hel uit daardie grot na vore sal kom om mense te 

oorweldig, sal hulle met hulle getuienis die magte van die hel sal oorwin.  

 

Onthou jy nog die droom van Nebukadneser in Daniel 2? Daar droom Nebukadneser 

van ŉ groot beeld van ongeloof wat oor die wêreld heers. En dan breek daar in sy droom ŉ 

rotsblok los en hierdie rotsblok rol die afgodsbeeld te pletter. Dit is die Here se belofte dat 

die rots waarop sy kerk gebou is, die afgodsbeelde van hierdie wêreld sal vernietig.  

 

Daarom, br en sr, wie sê jy is Christus? Is Hy jou Verlosser en jou Koning? Eien Hom 

toe as jou persoonlike Verlosser en Koning! Wees dan deel van die rotsblokke van die 

kerk van die Here wat Hy gebruik om sy kerk te bou en die mag van die bose te oorwin. 

Want daar kom ŉ laaste dag – die Wederkoms dag – en op daardie dag sal elke mond 

bely dat Jesus die Verlosser is en elke knie sal buig voor Hom as koning.  

 

Amen 

 

Br en sr: Wie sy jy is Christus?  

 

Kom ons bely ons geloof in Hom. Ons staan op en sing Sb Sing Sb 12 – 2: 1,2,3 en lees 

verse 4,5 

 


