
 
 

 
 

 

het woord van de week 
 

 
Mattheüs 16:23b 

 
…want gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op 

die der mensen.. 
 
 
Simon Barjona had nog maar net beleden dat Jezus de Christus 
was. Jezus had hem dáárom nog maar net zalinggesproken en zijn 

belijden petra genoemd, rots waarop de gemeente gebouwd zou worden, en 
hem de naam Petrus gegeven, of daar klinken harde woorden aan zijn adres!   
 
Petrus had dan ook erg snel (en onbedachtzaam?) gereageerd op wat Jezus 
deed met zijn belijden dat Hij de Christus was. Jezus had namelijk aangeven, 
dat op díe belijdenis niet alleen de gemeente gebouwd zou worden, maar dat 
op dit belijden Zijn lijdensweg, de gang naar het kruis - Zijn dood -  betrokken 
was. Past lijden bij kroon, kruis bij troon en dood bij Koning? Welk weldenkend 
mens trekt die conclusie? Dat is toch ongerijmd! Bij Messias, Koning, lijkt dit 
toch allerminst passend volgens menselijke maatstaven! Vandaar dat Jezus 
zegt dat Petrus niet bedacht is op de dingen van God, maar op die van de 
mensen.  
 
Hoe nadrukkelijk zegt de Bijbel, dat Gods wegen niet met de onze zijn te 
vergelijken. Het is ons onveranderd denken dat daarom wat gemakkelijk de 
landingsplaats kan worden voor de satan. De laatste is sowieso wars van het 
koningschap van Jezus, dat zou immers betekenen dat hij zijn zeggenschap 
volkomen verliest!  
Het is het geduld, de genade, van de Heiland die daarom de tijd neemt om de 
relatie tussen lijden en kroon te verduidelijken. Hoe klonk het ook al weer? Van 
toen aan… Jezus nam de tijd.  
 
En toch ligt deze gang van kruis naar kroon al verankerd in de natuur.  
Kijk enkel naar de wet van de graankorrel: tenzij de graankorrel in de aarde valt 
en sterft (Joh. 12:24) - ook weer een uitspraak van Jezus op een moment van 
verduidelijking van de lijdensweg.  
Wie kan het vatten dat sterven leven geeft? Dat de graankorrel die in de aarde 
valt pas een volle aar - vrucht - geeft? Denk hier en nu even aan de uitspraak 
van Jezus, dat op de belijdenis van Petrus de gemeente gebouwd zal worden… 
vrucht van Zijn lijden, sterven en opstaan! 
 
Petrus en de overige discipelen hadden op het moment dat Jezus begint zijn 
lijdensweg te verduidelijken, nog geen besef van de diepe inhoud van Gods 
plan en Jezus woorden. Hun denken was nog niet hervormd. De werkelijkheid 
werd pas na de vervulling met de Heilige Geest zichtbaar, Hij veranderde hun 
denken. Van wereldgelijkvormig tot Christusgezind vraagt sterven, sterven aan 
je zelf. Petrus zou dat zelfs letterlijk ontdekken. Hoe staat het met ons denken, 
zijn wij bedacht op de dingen van God? Dan klinkt: Zalig zijt gij! 


