Jongerendienst: “Vol van God” – naar Petrus in Mattheus 14
Liesbeth van Loenen is gastvrouw.
Zingen: -Psalm 1 (Sela)
-Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn…
Welkom
Votum en zegen van Sela
Inleiding: “Vol van God”.
Zingen: Psalm 133
Gebed
Meer van Gennesareth.
Lezen: Mattheus 14: 13-36 door Janel.
Preek
Luisterlied: “Oceans”- Hillsong (Gezongen door Hester Geelhoed.)
Zingen: “Tienduizend redenen”
Getuigenis: Coen in Delft.
Psalm 16 (Psalmen voor nu) (Gezongen door Hester Geelhoed)
Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs….”. (Melodie: Hoor de
engelen zingen de eer…” Liedboek 481)
Gebed
Collecten (Tijdens de collecte wordt via de beamer/youtube het nummer “You are an
awsome God” gespeeld.)
Zingen: “De wind steekt op”.
Zegen: zingen de “zegen” van Sela
Uitnodiging voor de maaltijd: brood en vis..
------------------

Inleiding: op “Vol van God”:
Hoe vind je die titel “Vol van God!”.
En dan nog zo’n poster ook: “God is awesome”. God is geweldig!
Wat vind je daarvan?
…..
Niet iedereen vindt God zo geweldig.
Sommigen zeggen, dat God gewoon niet bestaat. Dat is allang bewezen.
Het heelal is leeg. En het heelal heeft gen aandacht voor ons.
Ik las dat in een nummer van Kijk.
Anderen zeggen: “Vol van God? Moet ik dan ook naar de kerk en zo?!
Nou, liever niet. Ik wil gewoon vrij zijn! Ik ben zonder God ook wel gelukkig”.
Als je van de natuur houdt, dan zeg je misschien, dat je God overal ziet. Het is
allemaal zo mooi gemaakt: de paradijsvogel, de sterke leeuw, de sterren…. God is
awesome!
En weer anderen zeggen: “Graag!! Ik zou echt vol van God willen zijn. Bidden.
Bijbelstudie. Mensen helpen. Geen zonden doen. Maar dat lukt me gewoon niet”.
Hoe doe je dat?
Wat moeten we daarmee: “Vol van God”?
Wil ik dat eigenlijk wel?

Preek:
Sommige mensen zijn vol van God. Zo zeker. Zo blij ook met hun geloof.
Daar kun je jaloers op zijn.
Tijdje terug nog las ik een boek van Emanuel Rutten.
Dit is ‘m.
Dia.
Hij is Rooms Katholiek opgevoed. Maar al heel vroeg geloofde hij niet meer. Ging
niet naar de kerk. Deed niks met zijn geloof. God speelde gewoon geen rol.
Hij ging in Delft wiskunde studeren.
En hij was er goed in.
Hij is cum laude geslaagd.
Zijn professor verwachtte dat Emanuel nu ook zou promoveren in de wiskunde.
Maar het ging anders.
Want tijdens zijn studie wiskunde ontdekte hij, dat hij wel veel over wiskunde en
formules wist, over de structuur van het zijn, maar hij miste de zin. De zin van het
zijn. Van het leven.
Hij wilde wat anders. Hij zocht.
Hij dacht: ik ga wat colleges filosofie in Amsterdam volgen om daar meer van te
weten en over zin na te denken. Hij verwachtte er niet zo veel van, maar, ja, toch
eens kijken.”
Die avonden filosofie spraken hem heel erg aan.
Hij wilde verder. Meer weten.
Hij ging in Amsterdam wonen en ging studeren aan de VU. Filosofie.
Alleen omdat VU gewoon dichtbij was.
Maar, ja, de VU is een christelijke universiteit.
Hij kreeg daarom ook teksten van christenen te lezen. Teksten van Augustinus.
Over God. Over Jezus.
En hij kwam diep onder de indruk van die teksten. Hij wilde meer weten.
Hij ging de evangeliën lezen. Mattheus en Johannes. Over Jezus.
En hij werd vooral door de wonderen en de woorden van Jezus overdonderd.
Hij vond die woorden schitterend mooi. Subliem.
Hij wilde meer weten. Hij las en zocht en dacht.
Tot hij op een dag zei: ik ben christen.
En nu heeft hij zelfs een boekje geschreven, waarin hij allemaal argumenten
Dia
geeft voor het bestaan van God: “En dus bestaat God”.
Hij is vol van God.
Maar zie je hoe dat kwam?
Hij leerde Jezus kennen!
1. Boom.
Zo was het ook met Petrus.
Hij was vol van Jezus.
Hij zag zijn wonderen. Hoe Jezus mensen genas. Blinden konden weer zien. Hij zag
met zijn eigen ogen hoe Jezus vijf broden bleef breken en meer dan 5000 mensen te
eten gaf.
Hij hoorde Jezus spreken over vergeving. Hij zag hoe Jezus hoeren beschermde.
Hij maakt mee, dat Jezus een storm stilt met één woord.
Petrus is vol van Jezus.

Hij volgt Hem. Komt voor Hem op. En Petrus is de enige, die Jezus durft te volgen
als Jezus gevangen genomen wordt en geboeid naar het huis van de hogepriester
wordt gebracht.
Petrus is vol van Jezus.
En tegelijk heeft hij het erg moeilijk met deze Jezus.
Hij valt ook een keer op zijn blote knieën voor Jezus neer en roept vol emotie: “Heer,
ga bij mij vandaan, want ik ben een zondig mens!”.
Petrus verloochent Jezus als Jezus voor de hogepriester staat. Als Hij geslagen
wordt, bespot en bespuugd.
Dat is het moeilijke van God.
Aan de ene kant heel mooi. Je krijgt rust. Je mag er zijn. Je wordt een mooier mens.
Aan de andere kant leer je jezelf ook erg kennen. Je zwakheden, je egoïsme.
In de liefde van God leven is erg mooi: het heelal is niet leeg. Er is een God, die om
je geeft! Wat een ontdekking. Wat mooi!
Maar door zijn zuivere liefde te leren kennen, zie je bij jezelf, dat jouw liefdes soms
zo zelfgericht kunnen zijn. Je leert ook de duistere kant van jezelf kennen.
Steeds meer.
En dat doet God niet om je pijn te doen. Hij doet dat omdat Hij je liefheeft.
Ik vergelijk het vaak met een boom.
Een jonge boom heeft vaak een kleine bladerkroon. Dunne stam. Klein wortelstelsel.
Als een boom groeit, groeit de bladerkroon. Hij wordt groot, mooi groen en vol
vruchten.
Maar in de diepte groeien ook de wortels.
Wist je dat het wortelstelsel onder de grond even groot is als de boom boven de
grond is?
Kijk maar.
Daar bedoel ik mee: hoe meer je God leert kennen, hoe meer je vol wordt van God,
hoe mooier je wordt. Je leven gaat vruchten dragen. Liefde, dienen, vergeving,…
Maar tegelijk leer je ook veel over de duistere diepten in jezelf kennen. Je merkt dat
je roddelt. Je merkt hoe zwak je vaak bent bij seksuele verleidingen. Hoe gierig je
kunt zijn.
Die kant is er ook.
En dat is moeilijk. Daar kun je mee worstelen.
Het is wel mooi, maar niet makkelijk om vol van God te zijn!
Is dit helder?
2. Water.
We leren nog een belangrijke waarheid van Petrus.
Want na een hele dag zorgen voor de mensen, stuurt Jezus zijn discipelen weg. Zij
gaan in de boot het meer op en varen naar de overkant.
Jezus blijft achter.
Hij gaat een berg op. Hij gaat bidden. Hij wil alleen zijn met zijn Vader.
Zijn discipelen varen naar de overkant.
Maar: ze hebben tegenwind en die wordt alleen maar harder. Storm! Gevaar!
Er staat: ze worden “gekweld” door de storm.
En Jezus is er niet.
Hij laat zijn leerlingen urenlang worstelen met de storm.

Waarom doet hij dat?
Omdat ze moeten leren, dat Hij ook bij hen is als Hij er niet is en ze Hem niet zien.
Want die tijd gaat komen.
De tijd, dat Jezus niet op aarde is.
De tijd, waarin wij leven.
En wat is het lastig, dat je Jezus niet kunt zien. Alsof Hij er niet is.
Maar hij is er wel.
Hij bidt voor hen.
Hij komt bij ze en gaat voor ze uit.
Hij sterft voor ons op Golgotha. Hij is nu in de hemel. Maar daarom is Hij er nog wel
en zorgt Hij wel voor ons.
We leren nog iets.
Want als de leerlingen zo urenlang worstelen met de golven en de storm, zien ze
opeens een vage figuur over het water lopen. Ze schrikken vreselijk.
Maar Jezus roept en zegt: ‘Wees niet bang. Ik ben het!”.
Petrus hoort het en wil meteen naar Jezus toe.
Hij stapt overboord en loopt net als Jezus over het water.
“Maar”, staat er dan, “maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij
begon te zinken…..”.
Petrus keek niet naar Jezus.
Hij keek naar de donkere golven en naar de harde wind.
En hij zonk weg.
Nou, je voelt wel wat dat betekent: in het leven kan het stormen. Het kan donker zijn.
Je ziet het geweld. De stromen vluchtelingen. Je ervaart ziekte om je heen. Je voelt
je erg zwak bij al dat geweld. Op school gaat het niet goed. Je hebt weinig vrienden.
Je valt steeds in dezelfde zonde….. en de kerk, ja, de kerk…..
Waar is God?
Langzaam zink je weg. Je verliest je geloof.
Je kijkt als Petrus naar het donkere water en de storm en je zinkt weg.
En je vergeet, dat Jezus er is. Ook al zie je hem niet en ervaar je hem niet altijd.
Maar Hij is er. Hij is Koning. Hij bidt voor je in de hemel. Hij maakt op een dag een
einde aan het geweld, aan de zonde en de dood.
En het enige dat Hij vraagt is: “Kom! Volg mij naar mijn Koninkrijk!”.
Je moet dus naar Jezus kijken. Veel over hem lezen.
Nadenken over zijn woorden.
Zijn liefde proeven.
Zoals Emanuel Rutte en Petrus. Anders zink je weg.
3. Honden.
Kennen jullie het verhaal over de witte en de zwarte hond?
In de Kamp is er een gevelsteen op een huis met een witte en een zwarte hond. Dia.
Deze wat dichterbij:
Dia.
Het verhaal gaat over een man, die hondengevechten organiseert.
Die man heeft een witte en een zwarte hond.
Hij laat ze met elkaar vechten en je kunt wedden wie er wint.

Je zet je geld in op de witte of de zwarte hond.
“Maar”, zegt hij, “ik win die weddenschappen altijd. Ik weet welke hond wint.”
Hoe weet je dat?
“Nou als ik wil, dat de witte hond wint, dan geef ik die een week lang goed te eten.
En die zwarte krijgt alleen wat water.”
Die witte is dan sterk en gezond. Die zwarte is dan verzwakt en verliest.
Ik zet mijn geld dan in op die witte hond.
Als ik wil dat die zwarte wint, dan geef ik die juist veel te eten en die witte niet.”
Zo gaat dat ook met geloven in God.
Jezus en satan trekken aan je.
En wie wint er?
Ja, degene die je te eten geeft. Waar je naar luistert.
Luister je naar de stem van Jezus en lees je over zijn wonderen en zijn liefde?
Dan zal je geloof groeien en sterk worden.
Of laat je alle verleidingen steeds weer toe.
Dan wordt je geloof zwak.
Welke hond voed jij in je leven? De witte hond? Of de zwarte.
4. Weg.
Er is nog één ding dat we leren van Petrus. En dat is erg belangrijk.
Dat is dit: geloven in Jezus, vertrouwen in Hem, leer je in het volgen.
Wij willen vaak van te voren alles weten.
En soms is dat ook terecht.
Als je een auto koopt, wil je weten of die goed is. Kilometers, bouwjaar, schade…
Alles.
Maar dat kan niet altijd. Dat ken je wel.
Een jongen zoekt een meisje. Gaat naar een datingsite. Maakt een afspraak.
Ontmoet haar voor een uur in een restaurant. En dan komt de grote vraag: wil ik met
haar verder? Is zij het?
Maar, ja, dat weet je niet binnen een uur.
Soms niet eens na 25 jaar! ;-)
Vertrouwen, liefde, vriendschap moet groeien. En dat groeit tijdens het samen
optrekken.
Op Jezus vertrouwen leer je in het volgen.
Dat was bij Petrus ook zo: in het volgen van Jezus leerde hij, dat je op Jezus kunt
vertrouwen. Dat Hij goed is en sterk en trouw en de Zoon van God.
Hij moest Golgotha nog begrijpen.
Hij moest de opstanding nog meemaken.
En hoe ouder hij werd, hoe meer hij begreep. Hoe meer hij zag, dat hij Jezus nodig
had.
Hoe meer hij zich aan Jezus vastklampte.
Als je dus 15 jaar bent of zelfs 25 jaar is het nog veel te vroeg om Jezus los te laten.
Je moet nog groeien in vertrouwen.
Geef Jezus de kans om hem te leren kennen.
Als je hem gaat volgen, zul je zien wie hij is.
Hij zegt “Kom, en ik breng je bij mijn Vader”.

Amen

