- 1 Zichzelf verloochenen
(Mt. 16:13-28)
We lezen in Math. 16:13 het volgende:
Toen Jezus in de omgeving van Caesarea
Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn
discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen,
dat de Zoon des mensen is?
Caesarea Filippi ligt in het uiterste noorden
van Israël aan de voet van de Libanon.
Dat is niet de stad waar Cornelius in
woonde en later de evangelist Philippus;
dat was ook Caesarea maar die stad lag aan
de kust.
Deze stad: Caesarea Filippi werd door de
viervorst Philippus verfraaid en naar hem
genoemd.
In die stad ontsproot één van de bron
rivieren van de Jordaan en in de grot
waaruit die rivier ontsproot, werd de
natuurgod van de Grieken vereerd.
Ook was daar in Caesarea (Caesar is een
Latijns woord en betekent: keizer) een
witmarmeren tempel gebouwd tot eer van
keizer Augustus en een beeld van de keizer
werd dicht bij het altaar van de natuurgod
Pan geplaatst.
En daar, waar de natuurkracht van de afgod
Pan werd vereerd, en de keizer als een
vergoddelijkt persoon werd vereerd,
wandelde de belangrijkste mens die ooit op
aarde geleefd had: de mens Jezus.
En dan vraagt hij zijn discipelen in vers 13:
Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des
mensen is?

Jezus gaf Zichzelf graag deze benaming:
"de Zoon des mensen"
- een echte
mensenzoon. Deze benaming komt in de
evangeliën ongeveer 80x voor.
In de Filippenzen brief hoofdstuk 2:5/7
staat in dit verband:
5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook
in Christus Jezus was, 6 Die, in de gestalte
Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als
een roof heeft geacht,
7 Maar Zichzelf ontledigd heeft, en de
gestalte van een dienstknecht heeft
aangenomen, en aan de mensen gelijk
geworden is.
Voor zijn vleeswording als mens was Hij
dus God gelijk, zoals het hier staat. En
kwam Hij zo op aarde, aan God gelijk?
Er staat hier, dat Hij Zichzelf ontledigde
want geen mens kan God zien en leven. Er
staat dat Hij Zichzelf ontledigde en de
gestalte van een dienstknecht aannam en
dat Hij aan de mensen gelijk werd.
Hij werd dus een echte mens, geboren uit
een vrouw en verwekt door de heilige
Geest in Maria.
Hij nam de gestalte van een dienstknecht
aan en we gaan weer terug naar Mt. 16:13
Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des
mensen is?
14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de
Doper; anderen: Elia; weer anderen:
Jeremia, of een der profeten.
De prediking van Jezus was – evenals die
van Johannes de Doper - soms een boete

- 2 prediking, gericht tegen de Farizeeën en de
Schriftgeleerden.

heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn
Vader, die in de hemelen is.

Daarom zeiden sommige mensen dat Jezus
Johannes de Doper was, opgewekt uit de
doden, zoals ook Herodes dat meende, die
hem ter dood had laten brengen (zie
14:1/2).

Zalig ben je, gelukkig ben je, Simon, zoon
van Johannes (Barjona)
Johannes
betekent: Jahwé is genadig.
Deze
openbaring kwam van boven, van de
hemelse Vader.

Anderen zeiden: Elia.
Elia riep het volk tot God terug en dat deed
hij op een radicale manier. Ook Jezus roept
op tot een radicale bekering en navolging
van Hem.

18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op
deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en
de poorten van het dodenrijk zullen haar
niet overweldigen.

Weer anderen: Jeremia of één der profeten:
Jeremia predikte met smart de ondergang
van Jeruzalem en dat deed ook Jezus.
In Mt. 23:37 zegt Jezus zei tegen de Joodse
leiders:
Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten
doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn,
hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen
vergaderen, gelijk een hen haar kuikens
onder haar vleugels vergadert, en gij hebt
niet gewild."
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij,
dat Ik ben?
Deze vraag wordt aan alle discipelen
gesteld en Simon Petrus geeft antwoord.
16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij
zijt de Christus, de Zoon van de levende
God!
Dit antwoord kwam recht uit het hart van
Petrus en de hemelse Vader had hem dat
geopenbaard.
17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt
gij, Simon Barjona, want vlees en bloed

Het Griekse woord Petros betekent: Steen
en het Griekse woord Petra betekent: Rots.
In die twee woorden zit weinig verschil
maar het gaat om Petrus (Petra) met zijn
belijdenis, waarop Jezus Zijn gemeente zal
bouwen.
Jezus geeft de belofte dat de machten der
hel de gemeente niet zullen overweldigen.
19 Ik zal u de sleutels geven van het
Koninkrijk der hemelen, en wat gij op
aarde binden zult, zal gebonden zijn in de
hemelen, en wat gij op aarde ontbinden
zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.
De deur tot behoudenis is Jezus, want Hij
heeft gezegd: "Ik ben de deur". Maar Hij
geeft ons de sleutels. Wij mogen het
woord zaaien – men kan dus ook zeggen
dat in het woord de sleutels liggen, en wij
mogen dat woord zaaien.
In Jesaja 22:22 wordt ook gesproken over
de sleutel Davids: Hij zal openen en
niemand zal sluiten en Hij zal sluiten en
niemand zal openen.
Dit wordt ook
genoemd in de brief aan de gemeente aan
Filadelfia (3:7).

- 3 20 Toen verbood Hij met nadruk zijn
discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de
Christus.
Waarom zei Jezus dat? Dit zei Hij, omdat
Hij nog de weg van lijden en sterven moest
gaan. Door zijn dood zou Hij hem, die de
macht over de dood had, de duivel,
onttronen.

Petrus hoort deze woorden van Jezus aan
en ging op een menselijke manier spreken
en wil Jezus afbrengen van deze weg van
zelfverloochening.
Petrus begon zelfs
Jezus te bestraffen.
Hij werd op die manier gebruikt door de
satan.

Daarna zou de Vader Hem opwekken uit de
doden en zouden ze met de kracht van de
heilige Geest bekleed worden. Dan zou het
de tijd zijn om Jezus als Heer te
verkondigen.

23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot
Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt
Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht
op de dingen Gods, maar op die der
mensen.

21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn
discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem
moest gaan en veel lijden van de zijde der
oudsten en overpriesters en schrift
geleerden en gedood worden en ten derden
dage opgewekt worden.

Jezus draaide Zich resoluut om zodat
Petrus achter Hem stond. Jezus zegt niet
gauw tegen mensen "Ga weg" maar tegen
iemand, die Hem tegen wilde houden om
de weg van zelfverloochening te gaan, zei
Jezus: "Ga weg, achter Mij, satan."

Oudsten, overpriesters en schriftgeleerden:
de drie groeperingen waaruit het
Sanhedrin,
het
hoogste
Joodse
rechtscollege, gevormd was en dat zetelde
in Jeruzalem.

Hij zei echter niet dat Petrus Hem niet meer
mocht volgen maar dat Hij achter Hem
moest gaan staan en dat gebeurde toen
Jezus Zich omkeerde.

Hij moest naar Jeruzalem gaan. Het was de
Geest die Hem daar heen zou leiden, want
zó stond het in de Schrift beschreven, dat
de Christus moest leiden en een schuldoffer
moest worden.
Het is het moeten van de raad Gods en het
moeten van de profetie in de Schrift.

Hij was het totaal oneens met de woorden
van Petrus wiens mond op dat moment
door de satan gebruikt werd.
En toen sprak Jezus de volgende woorden
tot zijn discipelen en die gelden ook voor
ons:

Ook voorspelde Jezus dat hij ten derde
dage opgewekt zou worden.

24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen:
Indien iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf en neme zijn kruis op
en volge Mij.

22 En Petrus nam Hem terzijde en begon
Hem te bestraffen, zeggende: Dat
verhoede God, Here, dat zal U geenszins
overkomen!

Het lijkt wel of Jezus er van uit gaat dat
niet allen dit willen. Hij zegt: Indien
iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf.

- 4 Dat deed Jezus namelijk altijd.
Hij
verloochende Zichzelf altijd. Willen wij
Hem navolgen, dan geldt dit ook voor ons.
In Lucas 9:27 staan deze zelfde woorden
vermeld maar is het woordje "dagelijks" er
aan toe gevoegd. … "die verloochenene
zichzelf dagelijks".
In Mt. 10:38 zegt Jezus: En wie zijn kruis
niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet
waardig.
Dit lijkt misschien zwaar maar het is
ronduit heerlijk.
Wie dit doet, vindt het ware leven zoals
Jezus in de volgende woorden van Mt.
16:25 zegt:
25 Want ieder, die zijn leven zal willen
behouden, die zal het verliezen; maar
ieder, die zijn leven verloren heeft om
Mijnentwil, die zal het vinden.
Aan het einde van dit vers staat zo
duidelijk: Die zijn leven verloren heeft om
Mijnentwil, die zal het vinden. We vinden
het ware leven. Maar willen wij onszelf
niet verloochenen, dan is dat verlies.
Of wij verloochenen ons niet, óf we willen
niet sterven aan onszelf en blijven we een
mooie glanzende graankorrel, die op
zichzelf blijft en geen vrucht voort brengt,
Of wij willen wel ons zelf dagelijks
verloochenen, zogezegd "in de aarde
sterven als een graankorrel" en dat brengt
winst op. Misschien wel 20 voudig.
We lezen Joh. 12: waar staat:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Indien de graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien
zij sterft, brengt zij veel vrucht voor.
Het is óf óf. Indien, indien; het één of het
ander.
Jezus begint met te zeggen: Voorwaar,
voorwaar, zo iets van: Wat Ik nu ga
zeggen is door en door waar.
Wat is dan door en door waar?
Jezelf verloochenen, sterven in de aarde.
Zonder klagen of zelf medelijden. Rustig in
de aarde sterven. Met als resultaat: Veel
vrucht! Op je strepen staan; niet willen
buigen; niet de minste willen zijn; niet
willen dienen; op jezelf blijven: Dat is
verlies en geen winst.
We gaan verder met Mt. 16:26
Want wat zou het een mens baten, als hij
de gehele wereld won, maar schade leed
aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in
ruil voor zijn leven?
Aards bezit en rijkdom hoeven op zichzelf
genomen niet schadelijk te zijn maar gaat
het schade toebrengen aan onze ziel dan
zijn wij met onze aardse zaken verkeerd
bezig.
27 Want de Zoon des mensen zal komen in
de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn
engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden
naar zijn daden.
Wij zullen uiteindelijk wegdragen wat wij
in ons lichaam verricht hebben, hetzij goed,
hetzij kwaad. Laten wij daarom van harte,
elke dag, onszelf verloochenen en Jezus
volgen op deze weg.

