Schriftlezing: Lukas 22:31-34, Rom. 8:31-39.
Tekst: Lukas 22:31-32a Thema: ‘Ik heb voor je
gebeden.’ Zingen: Ps. 66:4 en 10, Ps. 56:4, Gez.
Hoofdpunten van de preek
Petrus wordt door Jezus gewaarschuwd en
bemoedigd. Ik heb voor je gebeden.
1. Simon
Jezus heeft een persoonlijk gesprek met Petrus.
Maar het is nu even geen Petrus, maar ‘Simon.’
Twee keer, met nadruk. Alsof hij de prachtige
belijdenis ‘Jezus is de Christus’ nooit heeft
uitgesproken of daar niet aan doet denken..
Waarom doet Jezus dat? Als een herinnering aan
Petrus’ zwakke kant. De kant die straks tot uiting
komt in slapen, vluchten en verloochenen…
Jezus laat al bij voorbaat weten dat Petrus Hem aan
het hart gaat, ook al faalt hij. Jezus weet wel wat hij
waard is, maar weet Simon dat ook? Daarom die
oude naam, een gewaarschuwd mens telt voor 2.
2. De Satan
In één adem noemt Jezus met Simon nog een oude
naam: De Satan, Gods grote tegenstander. Een
gevaarlijke combinatie.

Mini_Lukas_22_31-32 iw 12-3-2014 HG Sommelsdijk

Wie is er als Simon opgewassen tegen de verleiding
en verzoekingen van de Satan? Hij heeft hem én de
anderen opgeëist om hen te ziften als tarwe.
Ziften is een oud proces waarbij de tarwe op een
schep/ zeef op en neer gegooid wordt, waarbij het
kaf moet wegstuiven.
Wat Satan betreft verdwijnt het geloof van Simon en
de anderen als kaf…Satan gebruikt daarvoor van
alles om de gelovigen e scheiden van Gods liefde.
3. De Heere Jezus
Jezus weet wel wat Simon en anderen waard zijn.
Maar zo zijn ze/we Hem lief en houdt Hij ze vast. Ik
heb echter voor u gebeden!
Simon faalt. Hij slaapt, vlucht en verloochtent. Maar
Jezus is de verzoeking altijd voor. Voordat Satan de
confrontatie aangaat, is daar het gebed van Jezus.
Ik heb gebeden. Het stukje begint met ‘de Heere,’ de
Kurios, Jezus is de verzoeker en de verzoeking te
sterk. In alle dingen is Hij verzocht geweest, maar
trouw gebleven.
Daarom zal Simons geloof niet ophouden. Daar
mogen we het van hebben. Christus is het, die voor
ons bidt!

