
 

 

 
Dertiende week in Koninkrykstyd ... 

Teks: Matt 16:1-18, 20-25 

Tema: Wie sê jy is die Messias? 
 
Wie sê jy is Jesus?  Die versoeking is een 
van twee dinge: Om óf dadelik ‘n 
dogmatiese antwoord te gee, komende uit 
jóú tradisie wat weerklank vind in ons 
belydenisskrifte, óf om die antwoord te 
probeer ontduik, dit glad nie te wil 
antwoord nie.  Miskien is dit goed om ‘n 
middeweg tussen die twee opsies te 
probeer vind. 
 
Die skrywer Rainer Maria Rilke skryf in sy 
Briewe aan ‘n jong digter dat wanneer ‘n 
mens nie weet nie, dit dalk nie ‘n slegte 
idee is om die vraag self te vertrou nie, met 
die wete dat die vraag op sigself waarde 
het. Wees geduldig, sê hy, teenoor alles 
wat onopgelos in jou hart lê…“Try to love 
the question themselves, like locked rooms 
and books that are written in a foreign 
tongue…live the questions now. Perhaps 
you will then gradually, without noticing it, 
live some distant day into the answer.” 
 
Wanneer Jesus met sy dissipels deur die 
dorpies in Sesaria-Filippie beweeg, nooi Hy 
hulle om dié vraag in hulle harte te laat lê: 
Wie sê julle is Ek? Waar staan ons met 
mekaar op ons reis saam? Wat beteken Ek 
vir julle? 

 
Dalk verskil jy en voel jy Jesus se vraag is 
nie ‘n vraag om in die lug te hang of om 
vasgehou te word nie, dit verlang 
onmiddellik ‘n antwoord.  Dit is ‘n 
belydenis vraag wat absoluut sekerheid en 
oortuiging vra. Jesus is ons Verlosser. Jesus 
is Here. JESUS is die Redder, ons Koning. 
Die Seun van God is nie ‘n vae misterie nie. 
Jesus is die Weg, die Waarheid en die 
Lewe! 
 
Hou saam met my die vraag ‘n oomblik 
vas… 
 
Soos wat Matteus die verhaal vertel, word 
die moeilike vraag waaroor dit eintlik gaan 
vooraf gegaan met ‘n makliker een: Wie sê 
die mense is Ek? Wat loop rond op die 
strate oor MY?  
 
Die dissipels se antwoord oor wat mense 
oor Hom sê is Johannes die Doper…, Elia…, 
Jeremia…, een van die profete. 
 
Interessant dat die antwoorde wat die 
dissipels gee gebaseer is op die 
godsdienstige faksies waaruit hulle kom. 
Om die dissipels se antwoorde in 



 

 

kontemporêre terme weer te gee, sou dit 
waarskynlik so geklink het… 
 
Die Lutherane sê…Dit sê die Gerefor-
meerdes…en natuurlik, die Anglikane… 
Maar hoor wat sê die Charismate, en 
moenie eers praat van die Pentakostaliste 
nie. Hoor die Rooms Katolieke se 
weergawe…En dis wat die Missionale 
beweging sê…Ons kan egter nie ons geloof 
net op hoorsê baseer nie.  Iewers moet die 
vraag wie Jesus is persoonlik raak. 
 
Dan vra Jesus die vraag: Wie sê júlle is Ek?  
Petrus waag dit (dalk ‘n bietjie te vinnig): 
 
U is die Christus, die seun van die lewende 
God.  
 
‘n Teksboek antwoord – A-Plus, die 
Evangelie opgesom in ‘n neutedop. Jesus 
lewer kommentaar op Petrus se antwoord 
en sê dat Hy op hierdie belydenis sy kerk 
sal bou. Jesus beveel toe sy dissipels om dít 
vir niemand te sê nie…(eienaardige 
versoek). 
 
Wanneer Jesus verder gaan en vir sy 
dissipels begin vertel waarheen hulle op 
pad is, Jerusalem toe waar Hy gaan ly en 
uiteindelik sterf, is die een wat Jesus keer, 
Petrus.  Sulke praatjies hoort nie by ‘n ware 
Messias nie. Petrus se verstaan van wie die 
Messias is, was op daardie oomblik ‘n 
struikelblok vir Jesus se roeping.  
 
Ons sien, wanneer ons as 21 ste eeuse kerk 
hierop terugkyk, Petrus Jesus se vraag nog 
‘n bietjie in sy hart moes vashou, daarmee 
moes leef, voordat hy ‘n meer persoonlike 
antwoord kon gee: 
 
Wie sê jy is Ek?  U is die een wat my by die 
viswater opgetel het en my ‘n nuwe 
roeping kom gee het. U is die een wat my 
uitgedaag het: “loop op die water na My 
toe…” U is die een wat my gegryp het voor 

ek verdrink het. U is die een wat my voete 
teen my sin gewas het.  U is die een wat 
wederregtelik gesê het dat ek ‘n lafaard 
gaan wees wanneer U my die nodigste het, 
voor die haan 3 x kraai. U is die een wat my 
moed gegee het om op Pinksterdag voor 
3000 mense te preek. U is die een wat my 
geleer het om dit wat U rein verklaar het 
ek nie as onrein te sien nie. U is die een wat 
by my was toe ek beledig is, geslaan is en 
in die tronk gestop is. U is die Messias, die 
Seun van die lewende God. 
 
Voor ek te vinnig antwoord op die vraag, 
Wie sê jy is Ek, moet ek nog so bietjie met 
die vraag loop in my hart, moet Jesus nog 
so bietjie aan my werk… 
 
Message Mat 16:24,25 
24-26 Then Jesus went to work on his 
disciples. “Anyone who intends to come 
with me has to let me lead. You’re not in 
the driver’s seat; I am. Don’t run from 
suffering; embrace it. Follow me and I’ll 
show you how. Self-help is no help at all. 
Self-sacrifice is the way, my way, to finding 
yourself, your true self. What kind of deal 
is it to get everything you want but lose 
yourself? What could you ever trade your 
soul for? 
 
Om oor na te dink 

• Dit wil voorkom of dit ‘n leeftyd vat om 
die vraag wie Jesus vir my is te 
antwoord. En interessant dat ons soms 
die meeste leer wanneer ons die 
moeilike goed, die swaar tye omhels. 
Dink ‘n bietjie na oor jou eie lewe. 
Watter ontdekkings het jy oor Jesus in 
jou lewe gemaak toe dit swaar met jou 
gegaan het? Wie is Jesus nou vir jou? 

 


