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LEZEN: 
Galaten 4:4; Hebreeën 7:26; Matteüs 16:13–20; Efeziërs 2:20; Matteüs 16:21–27, 
17:1–9.

KERNTEKST: 
‘Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?”’
Matteüs 16:15

PETRUS EN DE ROTS
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MAAK
DEZE LES VOOR 

SABBAT
21 MEI

BIJBELLES | 15 – 21 MEI

‘Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt.’1

Het Nieuwe Testament zegt duidelijk dat Jezus moest sterven. Toen hij met de dreiging 
van het kruis geconfronteerd werd, bad Jezus: ‘Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.’2 Dit was 
het goddelijke plan, ontworpen in Gods geest, nog ‘vóór alle tijden’.3

Dat is de reden waarom Jezus niet gewoonweg zei dat hij veel zou lijden en gedood zou 
worden en opgewekt op de derde dag, maar juist dat hij deze dingen moest ondergaan. 
Gezien de aard van God, de heiligheid van de wet en de realiteit van een vrije wil, was zijn 
dood de enige manier waarop de mensheid gered kon worden van de straf op overtreding.

Deze week gaan we verder met onze studie van het verhaal van Jezus. We zullen ons 
richten op Petrus en hoe Petrus reageerde op het werk van Jezus, die de dood tegemoet 
liep die al ‘vóór alle tijden’ was gepland.

1 Matteüs 16:21
2 Johannes 12:27
3 Titus 1:2, zie ook 2 Timoteüs 1:9
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‘U BENT DE MESSIAS’

ZONDAG 15 MEI | BIJBELLES  

Stel u zich eens voor hoe het moet zijn geweest om Petrus te zijn, die al bijna vanaf het 
begin bij Jezus was. Wat moet er wel niet door zijn hoofd zijn gegaan, terwijl hij getuige 
was van de ene na de andere geweldige gebeurtenis? De genezingen, het uitdrijven van 
demonen, het voeden van de menigten, de fantastische lessen, de macht over de natuur, 
de opwekking van doden en het samen over water lopen. Welke vragen gingen er door 
hem heen, dag na dag, terwijl hij deze dingen zag? Jezus was de belichaming van God 
en leefde en diende de mensheid in levende lijve.4 Dus degenen die hem omringden, die 
samen met hem leefden en die zijn discipelen waren, zouden tal van unieke ervaringen 
meemaken. 

Lees Matteüs 16:13–17. Welke vraag stelde Jezus aan zijn discipelen? Wat betekent 
het dat in de tekst alleen Petrus een antwoord geeft? Waarom is zijn antwoord 
zo belangrijk?

Petrus’ verklaring van Jezus als ‘de messias, de Zoon van de levende God’5 is een van 
de hoogtepunten in de hele Bijbel. Petrus noemt hem ‘de messias’ (of ‘de christus’), de 
gezalfde. Met deze belijdenis zei hij (correct, zoals zal blijken) dat Jezus degene was die 
zou gekomen om de beloften van het verbond te vervullen dat met Abraham en daarna 
met Israël was gemaakt.6 

Bovendien verklaarde Petrus Jezus tot de messias in het gebied van Caesarea Filippi. Dit 
was land van de heidenen. In de dagen daarvoor had Petrus gezien dat Jezus zich niet 
alleen bekommerde om de Joden zorgde, maar ook om de heidenen. Met de hulp van 
de heilige Geest erkende Petrus dat Jezus zoveel meer was dan een Joodse profeet, zoals 
anderen hem hadden voorgesteld. Zijn werk had een veel groter bereik dan het werk 
van Johannes de Doper, Elia of Jeremia. Het zou inderdaad de hele mensheid omvatten. 
Daarom noemt Jezus zichzelf ‘de Mensenzoon’. Hiermee laat hij zien dat hij zich persoonlijk 
identificeert met alle mensen. Zoals de Bijbel later aantoont, moest Petrus nog veel leren 
over de volledigheid en alomvattendheid van het werk waarvoor Jezus hier gekomen was

Welke dingen heeft Jezus in uw leven gedaan waarover u naar anderen toe 
kunt getuigen? Waarom is het altijd goed om deze dingen te onthouden en met 
anderen te delen? 

4 Galaten 4:4; Hebreeën 7:26; Jesaja 9:6; 
 Lucas 2:10, 11
5 Matteüs 16:16
6 Zie Galaten 3:16

Matteüs 16:13–17
Wat vroeg Jezus en wat

getuigde Petrus?
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‘DE ROTS WAAROP IK 
MIJN KERK ZAL BOUWEN’
Direct na Petrus’ gedurfde geloofsbelijdenis van Jezus als ‘de messias, de Zoon van de 
levende God’, zegt Jezus als antwoord iets tegen Petrus. 

Lees Matteüs 16:17–20. Wat zei Jezus tegen Petrus? Hoe moeten wij zijn antwoord 
begrijpen? 

De zin ‘op deze rots’ (‘de rots waarop’) is omstreden binnen de christelijke kerk. Katholieken 
interpreteren dat de ‘rots’ naar Petrus verwijst en zij beargumenteren dat Petrus de eerste 
paus was. Maar protestanten wijzen die interpretatie met goede reden af.

Het bijbelse bewijs weegt duidelijk in het voordeel van het idee dat Christus zelf de rots 
is en niet Petrus. 

Ten eerste verwijst Petrus op enkele plekken naar Jezus, en niet zichzelf, met de beeld-
spraak van een rots.7

Ten tweede vinden we door de hele Bijbel heen het beeld van God en van Christus als 
rotsen. Mensen daarentegen worden gezien als zwak en onbetrouwbaar. ‘Want hij weet 
waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.’ ‘Vertrouw niet op 
mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.’ Zoals ook Johannes over 
Jezus schreef: ‘En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf 
wat er in een mens omgaat.’ En hij wist ook wat er in Petrus omging.8 

Lees ter vergelijking 1 Korintiërs 10:4; Matteüs 7:24, 25; Efeziërs 2:20. Wat zeggen 
deze teksten over wie de Rots eigenlijk is en op wie de kerk is gebouwd?

‘Hoe zwak scheen de gemeente toen Christus deze woorden sprak! Er was maar een 
handjevol gelovigen tegen wie alle machten van boze geesten en slechte mensen gericht 
zouden worden, maar de volgelingen van Christus behoefden niet te vrezen. Gebouwd 
op de Rots hunner sterkte konden zij niet overweldigd worden.’9

Hoe heeft u zelf de onvolmaaktheid en zwakte van mensen ervaren? Hoe kunnen 
deze ervaringen u helpen om alleen nog maar op de Rots te leunen? 

7 Zie Handelingen 4:8–12; 1 Petrus 2:4–8
8 Psalm 103:14; Psalm 146:3; Johannes 2:25;
 Matteüs 26:34
9 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz. 343

Galaten 4:4, 5; Hebreeën 7:26, 27
Wie hadden wij nodig

en waarom?
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Lees Matteüs 16:21–23. Waarom is Jezus plotseling zo hard tegen Petrus?

Petrus’ probleem was niet dat hij Jezus probeerde te beschermen. Hij probeerde Jezus 
te sturen. Hij was Jezus niet meer aan het volgen; hij zei dat Jezus hem moest volgen.

Jezus zei: ‘Ga terug, achter mij, Satan!’ omdat Petrus, net zoals Satan in de woestijn, een 
bedreiging voor zijn missie was geworden.

Marcus 8:33 merkt op dat tijdens deze woordenwisseling Jezus zich omdraaide en zijn 
discipelen aankeek. Hij was gekomen om hen te redden. Hij zou zich niet laten verleiden 
iets anders te doen. Zeker niet door een van zijn eigen discipelen. Hoe goedbedoelend 
die discipel ook mocht zijn. 

Hoever Simon Petrus ook in zijn geloof gegroeid was, hij probeerde nog steeds de zaken 
te sturen, waaronder Jezus zelf. In dit opzicht verschilde Petrus niet zozeer van een andere 
discipel, Judas. Judas probeerde Jezus te leiden om de plannen uit te voeren zoals hoe hij 
dacht dat een messias zou moeten zijn. Maar in tegenstelling tot Judas betoonde Petrus 
berouw, wilde hij vergeven worden en leerde hij van Jezus wie hij echt was.

Lees Matteüs 16:24–27. Wat bedoelt Jezus wanneer hij zegt: ‘Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, 
zal het behouden.’10

We leven in een cultuur die ons vertelt dat we onze dromen moeten nastreven en alles 
opofferen om te krijgen wat we verlangen. Maar Jezus vertelt ons om het tegenover-
gestelde te doen. Hij nodigt ons uit om onze dromen op te geven en ze aan hem toe te 
vertrouwen. Petrus en de discipelen leerden geleidelijk wat het ware geloof inhoudt. Het 
ware geloof is niet bedoeld als een spannende ervaring waarin we nastreven wat we het 
meest begeren. Het ware geloof is een pijnlijke ervaring, waarin we loslaten waarnaar we 
het meest verlangen. Wanneer je je dromen loslaat, verlies je je leven. En op datzelfde 
moment vind je het. 

Wat heeft u verloren om Jezus te kunnen volgen? Welke winst heeft het u opgeleverd?

10 Matteüs 16:25

PETRUS ALS SATAN

DINSDAG 17 MEI | BIJBELLES  

Matteüs 16:17–20
Wat betekent dit antwoord?
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Lees Matteüs 17:1–9. Wat gebeurde er hier? Waarom was dit zo belangrijk voor 
Jezus zelf en zijn discipelen? 

Jezus ‘had vertoefd in de liefde en de gemeenschap van de hemel, maar in de wereld 
die hij had geschapen, was hij eenzaam. Nu had God zijn boden gezonden tot Jezus. Het 
waren geen engelen, maar mensen die lijden en smart hadden doorstaan en die met de 
Heiland konden meevoelen in de beproeving van zijn aardse leven. Mozes en Elia hadden 
met Christus samengewerkt. Zij hadden zijn verlangen naar de redding van de mensen 
gedeeld. … Deze mannen waren boven welke engel ook rondom de troon gekozen om 
met Jezus te spreken over de omstandigheden rondom zijn lijden, om hem te troosten met 
de verzekering van het medeleven van heel de hemel. De hoop der wereld, de redding 
van elk menselijk wezen was het onderwerp van hun gesprek.’11

Wat is het fascinerend dat Jezus, de Zoon van God, vanuit zijn menselijkheid troost en 
bemoediging nodig had van deze mannen, die zelf ook hun portie lijden en ontmoedi-
ging hadden gehad. Lucas vertelt dat ze met hem spraken over ‘het levenseinde dat hij 
in Jeruzalem zou moeten volbrengen’.12 Let op het ‘volbrengen’ dat ook als ‘vervullen’ 
kan worden vertaald. Dit is nog meer bewijs dat de dood van Jezus nodig was voor de 
verlossing van de mensen. Omdat er zoveel op het spel stond, is het niet raar dat de hemel 
zijn behoefte waarnam en vervolgens deze bemoediging zond. 

Ondanks alles wat ze daarvoor al hadden gezien en gehoord, kregen Petrus, Jakobus en 
Johannes nog meer redenen om te geloven. De stem uit de wolk moet ook bemoedigend 
zijn geweest, nadat ze zich over hun eerste angst heen hadden gezet. Het is ook veelzeg-
gend dat Matteüs vermeldt: ‘Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: “Sta op, jullie 
hoeven niet bang te zijn.”’13 Zelfs te midden van alles wat hij moest meemaken, troostte 
en bemoedigde Jezus zijn discipelen. 

Het maakt niet uit hoe sterk ons geloof en onze toewijding is, we hebben allemaal 
af en toe bemoediging nodig. Dit betekent dat u misschien iemand kent die 
bemoediging nodig heeft. Wie zou u kunnen bemoedigen?

11 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen,
 blz. 352
12 Lucas 9:31
13 Matteüs 17:7

BEMOEDIGING
UIT DE HEMEL

1 Korintiërs 10:4;
Matteüs 7:24, 25; Efeziërs 2:20

Op wie en wat is de kerk
gebouwd?
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JEZUS EN DE
TEMPELBELASTING

DONDERDAG 19 MEI | BIJBELLES  

Lees Matteüs 17:24–27. Wat gebeurt hier? Wat vertelt dit ons nog meer over Jezus?

Hoewel alle Joden de tempelbelasting moesten betalen, waren de priesters, Levieten en 
rabbi’s vrijgesteld. Dus de vraag of Jezus tempelbelasting betaalde, trok zijn bediening 
in twijfel.

Ellen G. White schrijft dat Petrus een kans had gemist om bij deze gelegenheid te getuigen 
van het absolute gezag van Christus. ‘Toen hij de ontvanger antwoordde dat Jezus de 
belasting zou betalen, bevestigde hij in feite de onjuiste voorstelling over hem, waarop 
de priesters en oversten de nadruk hadden gelegd. … Als de priesters en de Levieten 
werden vrijgesteld op grond van hun band met de tempel, hoeveel te meer hij, voor wie 
de tempel het huis van zijn Vader was.’14

We kunnen veel leren van Jezus’ reactie. In plaats van Petrus te vernederen legt Jezus 
op een kalme manier zijn vergissing uit. Bovendien schikt Jezus zich op een creatieve 
manier naar de koers die Petrus was ingeslagen. In plaats van dat hij de belasting gewoon 
betaalde—waarmee hij zou toegeven dat het zijn verplichting was—haalde Jezus het 
geld ergens anders vandaan: uit de mond van een vis. 

Dit wonder is ongebruikelijk. Het is de enige keer dat Jezus schijnbaar een wonder voor 
eigen gewin verricht. Maar dat was niet het doel van het wonder. Het wonder bewees 
aan iedereen de autoriteit van Jezus over zowel de tempel als de hele schepping. Vanuit 
menselijk standpunt kunnen we zelfs niet een beetje begrijpen hoe Jezus dit wonder 
heeft verricht. Kunt u zich voorstellen wat er door het hoofd van Petrus moet zijn gegaan 
toen hij zijn lijn uitgooide, zijn eerste vis ving en precies het verschuldigde bedrag van 
de tempelbelasting vond?15

Hoewel het niet noodzakelijk was dat Jezus en zijn discipelen de tempelbelasting 
betaalden, liet Jezus hen het toch betalen om onnodige meningsverschillen te 
vermijden. Op welke manieren kunnen wij voorkomen dat situaties escaleren en 
onnodige conflicten ontstaan?

14 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen,
 blz. 360
15 Zie Jesaja 40:13–17

Matteüs 16:21–27
Waarom zou Jezus zo duidelijk

zijn geweest?
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Het verhaal van hoe Jezus Petrus het geld, 
en ook nog precies het goede bedrag, 
uit de eerste vis die hij vangt laat halen is 
ongelofelijk. Zo ongelofelijk, dat sommige 
geleerden het verhaal aan de kant willen 
schuiven. Ze betogen dat het gewoon 
een soort ‘volksverhaal’ is, een leuk ver-
haal met een moraal, maar meer ook 
niet. Dat is natuurlijk een ontoereikende 
oplossing (helemaal geen oplossing ei-
genlijk). Natuurlijk heeft dit wonder een 
heel andere karakter wanneer we het 
vergelijken met een ander type wonder, 
zoals het genezen van zieken, blinden 
laten zien, het opwekken van doden en 
hongerigen te eten geven. Maar in de 
Bijbel hebben we ook de drijvende bijl16 
en het natte wol op de droge grond en 
de droge wol op de natte grond.17 Dus 
het is niet een soort wonder dat helemaal 
niet in de Bijbel voorkomt. De tekst zegt 
niet waarom Jezus Petrus niet gewoon het 
geld gaf en zei dat hij het moest betalen, 
in plaats van een wonderbaarlijke stunt 
te verrichten voor een relatief klein pro-
bleem. Echter, zoals de les ook zei, laat 
het ons de ongelofelijke macht van God 
zien, die ons helemaal niet zou moeten 
verbazen. We zien immers de hele tijd het 
bewijs van zijn geweldige macht. Alleen 
al ons bestaan, om nog maar te zwijgen 
over de hele kosmos, is een geweldige 
manifestatie van de kracht van onze God. 
Als God dit kan maken, betekent een be-
paalde munt in een bepaalde vis daarbij 
vergeleken niets. Hoewel het in een an-
dere context is geschreven, maakt Paulus 
een rake opmerking: ‘Hoe onuitputtelijk 
zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe 
ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe 
onbegrijpelijk zijn wegen.’18 Het verhaal 
in Matteüs is slechts een demonstratie 
van deze waarheid.

16 2 Koningen 6:2–7 | 
17 Rechters 6:36–40
18 Romeinen 11:33

VERDERE 
STUDIE

BIJBELLES | VRIJDAG 20 MEI

08

Matteüs 17:1–9
Waarom was wat hier gebeurde

zo belangrijk?

GESPREKSVRAGEN

 De strijd van Petrus om zijn wil aan 
die van God te onderwerpen is ook 
onze strijd. Een sterke metafoor van 
deze strijd vinden we in Maleachi 
1, waar God de Joden vraagt om 
alleen hun beste dieren te offeren. 
‘Jullie brengen mij gestolen dieren, 
en kreupele en zieke dieren—zegt 
de Heer—, dat is wat jullie mij als 
offergave aanbieden, en ik moet 
dat aanvaarden?’ Waarom zou het 
de Heer iets uitmaken wat voor 
soort offers we hem aanbieden?  

 Denk na over hoe Jezus omging met 
de vraag over de tempelbelasting. In 
plaatst van de situatie te verergeren, 
liet hij hem los. Wat kunnen wij 
hiervan leren met betrekking tot de 
dagelijkse conflicten waarmee we 
te maken krijgen? Hoe weten we 
wanneer te spreken en wanneer te 
zwijgen?
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Matteüs 16:13–20
Petrus en De Rots

IJSBREKERVRAAG
Kunt u zichzelf inbeelden hoe een leraar, die echt betrokken is, probeert u voldoende 
zelfvertrouwen te geven zodat u het echt zonder hem kunt? 

IK VERKEN
Het tekstgedeelte van vandaag speelt zich af op het moment dat de grote leraar, Jezus, 
aan de laatste fase van zijn dienstwerk op aarde begint. Zijn twaalf leerlingen zullen de 
verantwoording krijgen om het werk dat Jezus is begonnen over te nemen. Ze zullen 
niet langer leerlingen (discipelen) zijn, maar ook leraren, gezondenen (apostelen) met 
een opdracht. Zij krijgen de opdracht om te bouwen aan de kerk van Jezus Christus. In 
Openbaring 21 lezen we over het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt. In vers 14 van dat 
hoofdstuk lezen we dat deze stad gebouwd is op 12 fundamenten met daarop de namen 
van de 12 apostelen.

IK BESTUDEER
 Een krachtige methode om iemands aandacht op een onderwerp te richten is om 
hierover een vraag te stellen, een methode die Jezus vaak gebruikt. Waarom stelt Jezus 
zijn leerlingen deze vraag denkt u? 
 Waarschijnlijk is de vraag, gericht op wat anderen over Jezus denken, bedoeld als 
inleiding op de belangrijkere vraag in vers 15, ‘wie ben ik volgens jullie?’ Waarom is het 
antwoord op de vraag wie Jezus is, en het juiste begrijpen daarvan, zo belangrijk, als 
we deze in het licht van de opdracht zien die de twaalf krijgen om het fundament van 
de christelijke kerk te gaan vormen?
 Petrus is haantje de voorste met het antwoord. Jezus prijst hem gelukkig, maar voegt 
er aan toe hoe hij, Simon zoon van Jona, tot dit antwoord kon komen. Wat zegt Jezus 
daarover in vers 17?
  In vers 18 volgt de woordspeling op de naam Petrus, die Jezus hem gegeven heeft. Jezus 
zegt dat hij de gemeente op deze petra (rots) zal bouwen. Hierover is veel discussie te 
vinden. Een aantal teksten kunnen helpen om voor uzelf een mening te vormen over 
wie met deze rots bedoeld wordt. In zijn toespraak voor de leiders en schriftgeleerden1 
haalt Petrus, onder leiding van de heilige Geest, de tekst uit Psalm 118:22 aan over de 
hoeksteen die door de bouwlieden verworpen is. Op wie betrekt Petrus deze hoeksteen? 
Wat kunt u hieruit concluderen?
  In Matteüs 7:24 spreekt Jezus over een huis dat waterstromen en winden kan weerstaan. 
Waar wordt dit symbolische ‘huis’ dat ’rotsvast’ is gebouwd op gefundeerd?

1 Handelingen 4, zie ook 1 Petrus 2:4–7

Matteüs 17:24–27
Wat zegt ons dit over Jezus?
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VERDIEPING | SABBAT 21 MEI

IK PAS TOE
 Hierboven hebben we gezien dat de apostelen een fundament hebben gelegd voor 
de christelijke kerk. Zij erkenden dat Jezus daarvan de hoeksteen is. In hoeverre denkt 
u dat gelovigen vandaag de dag betrokken worden in het leggen van het fundament 
in het geloofsleven van hun medemens? Een stap verder nog: in hoeverre denkt u dat 
u kunt meewerken aan het leggen van zo’n fundament?2

  In het tekstgedeelte van deze studie richt Jezus de aandacht op het belang van te weten 
wie hij werkelijk is: de Messias. Bent u in staat om anderen uit te leggen en/of te laten 
zien wat het betekent dat Jezus de Christus is?
 Paulus zeg in 1 Korintiërs 3:10 ‘Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft 
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen 
bouwen daarop voort.’ Ziet u het als uw taak om mee en verder te bouwen aan het 
werk dat de apostelen zijn begonnen?
 1 Korintiërs 12:18 maakt duidelijk dat God aan iedereen verschillende taken heeft toe-
bedeeld. Hebt u een beeld van uw rol daarin en welke middelen er u tot uw beschikking 
staan om deze taak op te pakken?

2 Vergelijk Efeziërs 2: 10, 19,20

IK BID …
Heer, in Uw woord leer ik dat ik in Jezus geschapen 
ben om goede daden te doen die U heeft 
voorbereid. Ik vraag U om mij te leiden in de taak die 
U voor mij heeft weggelegd om daarmee samen met 
anderen mee te kunnen bouwen aan het werk dat 
Jezus begonnen is. 
Amen.
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WIE IS JEZUS?

Openingsvraag
Heb je wel eens een probleem door puur doorzetten opgelost? Deel met de groep.
Lees samen Matteüs 16:13-18

IJsbrekervraag
Heb je wel eens iemand ontmoet waarvan je niet wist waar je die moest plaatsen? 
Deel met de groep.

Inspiratie 
‘En wie ben ik volgens jullie?’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 13-15. Waarom was het niet duidelijk wie Jezus was? Probeer je voor 
te stellen dat de mensen tegen wie Jezus sprak geen Nieuwe Testament hadden, 
en dat een aantal gebeurtenissen nog niet hadden plaatsgevonden. Waarom 
noemen de mensen namen als Johannes de Doper (zie Matteüs 14:2), Elia (zie 2 
Koningen 2:11 en Maleachi 3:23), en Jeremia (zie de apocriefen 2 Makkabeeën 
5:11-16 en 2 Esra 2:18)? Wat zegt dit over de religieuze verwachtingen die men 
toen had?
 Maandag: vers 16. Wat is er bijzonder aan het antwoord van Petrus? Had hij 
aanleiding voor zijn conclusie? Lees Matteüs 15:32-38, 29-31, Jesaja 61:1-3. 
Beredeneer waarom.
 Dinsdag: vers 17. Jezus zei dat Petrus het niet van zichzelf had maar dat de Geest 
het had ingegeven. In Johannes 14:15-26 heeft Jezus wat verteld over de Geest, 
in het bijzonder vers 26. Hoe klopt dit met wat in onze tekst met Petrus gebeurt?
 Woensdag: vers 18. Jezus maakte hier een woordspeling. Petrus lijkt op het woord 
‘petra’ wat betekent ‘rots’. Hij zei eigenlijk, ‘jouw naam lijkt op ‘rots’, maar op deze 
rots, daarmee bedoelde hij zichzelf, zal ik de kerk bouwen. Petrus heeft dit ook 
zo begrepen, lees 1 Petrus 2:3. Waarom denk je dat Jezus dit tegen Petrus zei?

Toepassing 
 Donderdag. Wie is Jezus voor jou? Een gewoon mens? De zoon van God? Een 
soort profeet? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Kan de heilige Geest jou ook dingen ingeven? Hoe weet je dat dat zo 
is? Heb je het wel eens meegemaakt? Ken je mensen die het ervaren hebben? 
Hoe weet je dat dat betrouwbaar is? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Waar baseer jij je leven op? Wat vind je van het idee om je leven op 
Jezus te bouwen? Hoe doe je dat? Wat doe je dan wel, en wat doe je dan niet? 
Bespreek met elkaar.

Opdracht
Vertel deze week tegen 1 persoon wie Jezus is volgens jou.

1 Matteüs 16:15, Bijbel in Gewone Taal
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