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13Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi kom, het Hy vir sy dissipels gevra: "Wie, sê die mense, is die Seun van 
die mens?" 14Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." 
15"Maar julle," het Hy gevra, "wie, sê julle, is Ek?" 16Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van 
die lewende God." 17"Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou 
geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. 18En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 
kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 19Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van 
die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die 
hemel oopgesluit bly." 20Toe het Jesus sy dissipels beveel om vir niemand te sê dat Hy die Christus is nie. 

 
Bewonderaars? <> Op hierdie stadium het Jesus baie vyande gehad. Jesus het ook die skare gehad wat 
Hom oral gevolg het. Hulle was bewonderaars, wat gedink het Hy is Elia of Johannes die Doper wat uit die 
dood opgestaan het. Vir hulle was Hy die wonderwerker, die Een wat brood gee. Daar was ook baie wat 
gedink het Jesus is 'n spesiale mens, maar wat Hom bewonder het sonder om te dink Hy is die Een in wie 
die koninkryk van God 'n werklikheid word. Jesus wil weet of sy dissipels meer as bewonderaars is. Hy wil 
hulle bind aan Hom as die Messias, die Seun van God, die Seun van die mens deur Wie God handel. 
'n Kragtige getuienis <>   Petrus se belydenis in reaksie op Jesus se vraag is kragtig. Petrus bely 
spesifiek dat Jesus die Christus is, die gesalfde Seun van die lewende God. Daarom verbind Petrus 
homself en die dissipels op 'n baie diep vlak aan Jesus. Wanneer mens Jesus die "Christus" genoem het, 
is jy verbind om hierdie Jesus tot die einde te volg, waarheen dit ook al mag lei. Net in die volgende 
paragraaf kondig Jesus sy dood en opstanding aan. Jesus se toekoms het die vorm van 'n kruis, en sy 
dissipels s'n ook. Wanneer jy Jesus die Christus noem, is jy verbind om Hom te volg op die pad waar Hy 
jou lei. Dit is die pad van ware seën. 
# Geseënd is jy <> Jesus reageer op Petrus se belydenis met 'n saligspreking: "Gelukkig is jy, Simon 
Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my 
Vader wat in die hemel is." (17) Die ware geluk in die lewe word gebou op die belydenis dat Jesus die 
Christus, die Seun van die mens is. Dit is om voor Jesus te buig en Hom te  dien en te volg. Om Jesus as 
die Christus te ken, kom van God. 'n Lewe in diens van Christus is daarom 'n lewe wat God verbly. Let ook 
op die nuwe naam wat Petrus hier ontvang: Simon Barjona. "Barjona" beteken "Seun van Jona". Vir 
Matteus is Jona die profeet wat – deur drie dae in die vis te wees- sterwe en opstanding beleef het. Die 
belydenis van Jesus as die Christus, bind die dissipels aan die sterwe en opstanding van Jesus. Die 
dissipels sterf saam  met Jesus, en staan saam met Hom op. Hulle beleef die nuwe lewe wat die kruis bring 
ROTSE! <> Petrus se belydenis bring ware geluk, maar dit begrond ook die dissipels se lewe. Jesus sê: En 
Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie 
oorweldig nie. (18) Christene het vir eeue geworstel oor die betekenis van die woord "rots". Vir die Nuwe 
Testament is Jesus self (Matt. 21:42; 1 Kor. 3:11) en die getuienis van die apostels oor Jesus (Gal. 2:9; Ef. 
2:20; Openb. 21:14) die fondament van die Christelike kerk. Vir Protestante is Jesus die Fondament en 
Hoof van die kerk. Nie Petrus nie, maar die belydenis van Petrus ("U is die Christus, die Seun van die 
lewende God") die rots waarop die kerk gebou word. Die "rots" dui dus nie op die standvastigheid of enige 
ander persoonlike eienskappe van Petrus nie. Hy was in staat tot hierdie wonderlike belydenis, maar kon 
ook 'n struikelblok vir ander wees. Petrus se belydenis, en die geloof in Jesus wat hy van God ontvang, dit 
is die rots waarop die kerk staan. Ons kan sê Petrus is hier 'n simbool van ons almal wat Jesus volg. Soms 
stap hy dapper op die water, soms sink hy soos 'n rots, soms toon hy besondere insig en ander kere twyfel 
hy, soms bely hy Jesus en soms verloën hy Jesus. In Petrus sien Jesus egter die boumateriaal wat Hy 
gebruik vir sy kerk. Dit is materiaal wat deur God se genade gevorm en geskik gemaak word vir die bou 
van die kerk. 
En Sleutels <> Jesus gee ook aan Petrus en die kerk 'n besondere verantwoordelikheid en roeping: Ek sal 
aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel 
toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." (19) Die verklaring van 
hierdie teks is deur die eeue uiteenlopend verstaan. In die Joodse tradisie verwys "toesluit of "bind" en 
"oopsluit" na besluite wat sekere dinge toelaat en ander dinge verbied. In hierdie sin beteken "oopsluit" en 
"toesluit" veral na gesaghebbende etiese lering, wat sekere dinge toelaat en ander dinge verbied. Jesus se 
lering in die Preek op die Berg is dan 'n uitstekende voorbeeld hiervan.    Jesus sê dan vir Petrus Hy sal 'n 
nuwe geloofsgemeenskap skep waar die leraars nie die Fariseërs of die Skrifgeleerdes of oorlewering van 
die tradisie sal wees nie, maar mense wat getuig oor Jesus. Oor dit wat Jesus gedoen, geleer en bereik 
het.    Die getuienis van die apostels oor die Evangelie (goeie nuus) van Jesus Christus is dan die sleutels 
van die kerk. Die getuienis klink oor die wêreld, en sluit vir mense die weg na God oop, of sluit die weg 
deur hulle eie ongeloof en ongehoorsaamheid toe. Die kerk se roeping is daarom om oor Jesus te getuig. 
Die kerk hou Jesus se leer lewend en pas dit toe. Só sluit die kerk oop en toe. 


