
 

 

 
THIS IS ME 
KRACHTIG KONINKRIJK begint met weten wie we zijn 
 
Vrucht: visie & Missie (wat we willen zien gebeuren, waar we voor gaan vanuit wie we zijn) 
 
Roots: THIS IS ME. Wie zijn we in onze CORE  
 
Ons connectkerk DNA bestaat uit onze: identiteit & cultuur en onze waarden 
 
Kerntekst: 1 Petrus 2: 9-10 
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat 
God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis 
geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. 
 
Wat is verder beschreven onder krachtig koninkrijk: 
Krachtig koninkrijk  
-  God noemt ons zijn kinderen, onze identiteit is in Hem  
-  We zijn waardevol en zijn gemaakt om te leven in overeenstemming met die waarheid  
-  We dienen omdat we op Koning Jezus willen lijken, en we hebben lief, omdat Hij ons heeft 
liefgehad  
 
 
PETRUS, THIS IS ME 
 
Math. 16:15-19 
Toen vroeg Hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” “U bent de messias, de Zoon van de levende 
God”, antwoordde Simon Petrus.  
 
Daarop zei Jezus tegen hem: “ Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen 
van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.  
 
En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het 
dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutel van het koninkrijk van de hemel geven, 
en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde 
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.”  
 
Als je ziet wie Jezus is, zie je ook wie je zelf bent in Hem.  
 
Voor Petrus betekende dit moment: 
! Vanaf dit moment een andere naam van Simon..naar Petrus (Rots) 
! Perspectief op wat God vraagt in de toekomst 
! Bevestiging wie hij mag zijn: kerkleider, brengen van helderheid voor volgers Jezus (rol 

schriftgeleerde) 
 
 
Wat betekent dit voor ons 
Kijken naar Jezus, tijd doorbrengen met Jezus (intimiteit) is de basis om onze identiteit te gaan 
begrijpen.  
 
! Waar liggen je wortels in wat je ten diepste gelooft over jezelf & over je roeping? 
 

! Ben je wat je doet? 



 

 

! Ben je wat anderen over je zeggen? 
! Ben je wat je hebt? 

 
! WHO TOLD YOU (waarheid heeft een naam: Jezus)  
! Wortels van onze beliefs: Weten wie God is. wie Jezus is;  
! En daarmee wie JIJ BENT.  
! Daardoor ga je zien wie jij bent als ZIJN zoon & DOCHTER 
! De kunst daarna is om te wandelen als een zoon & dochter 
 
 
2 verhalen over Petrus bij een kampvuur 
Lucas 22: 61/62 
Maar Petrus zei: “ ik weet niet waar je het over hebt.” En op datzelfde moment, terwijl hij nog 
sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde 
Petrus de woorden van de Heer: “ Nog voordat dat er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij 
drie keer verloochenen.”  
 
Voor dit moment had Petrus verklaard dat hij voor God wilde sterven 
! Hij maakt door 3 keer te zeggen dat hij Jezus niet kent, zichzelf tot leugenaar 
! Hij verliest op dit moment alles waar hij voor staat.  
! Als Jezus hem het meest nodig heeft, ontkend hij hem te kennen en keert hem de rug toe 
! Petrus verraad Jezus 3 keer in korte tijd 
! En is diep bedroefd over zichzelf  
 
Respons van Petrus op negatieve ervaring 
! Hij keert terug naar leven en oude wegen en gewoonten, dat wat bekend was (vissen) 
! Een moeilijke ervaring laat ons makkelijk terugkeren naar dat wat we kennen, het dwingt je om 

terug te gaan naar dat wat comfortabel en bekend was. (Leugen: ik ben wat ik doe) 
! Je valt terug op wat je kent, niet waarvoor je geroepen bent.  
 
Hoe geweldig Jezus Petrus in zijn identiteit herstelt 
 
Johannes 21;15-19 
Jezus zei tegen hen: "Kom, eet iets.#$Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze 
begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. Dit 
was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan. 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: "Simon, zoon van Johannes, heb je Mij 
lief, meer dan de anderen hier?#$Petrus antwoordde: "Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.#$Hij zei: 
"Weid mijn lammeren.#$Nog eens vroeg Hij: "Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?#$Hij 
antwoordde: "Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.#$Jezus zei: "Hoed mijn schapen,#$en voor de 
derde maal vroeg Hij hem: "Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?#$Petrus werd verdrietig 
omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: "Heer, U weet alles, U weet toch 
dat ik van U houd.#$Jezus zei: "Weid mijn schapen. Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed 
je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je 
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.#$Met deze woorden 
duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: "Volg Mij.$ 
 
! Jezus herschrijft het verhaal van Petrus in dit tweede kampvuur moment.  



 

 

! Komen op een plaats van gebrokenheid bij Petrus, alle vertrouwen in zijn eigen kracht, eigen 
inzichten, eigen ideeën zijn verdwenen 
! Dan is er ruimte voor……genade 
! De plaats waar Petrus bij het kampvuur Jezus verraadde, brengt Jezus genezing en herstel in 

het leven van Petrus.  
 
 
Petrus spreekt met autoriteit  
 
Waarover gaat zijn brief in 1 Petrus.  
Hoop in het lijden. Wees een dienaar en accepteer het lijden voor de groei van het Koninkrijk van 
God. Het lijden is voor een korte tijd, de glorie is eeuwig.  
 
Petrus spreekt hier in volle autoriteit, nadat hij door intimiteit zijn identiteit gevonden heeft in Zijn 
kampvuur moment met Jezus. In zijn Core weet hij wie Hij is in Hem, kent zijn overtuigingen en is 
daarom in staat om in moeilijke omstandigheden te reageren vanuit liefde en bewogenheid naar 
jonge mede christenen. Een kerkvader: hierin zie je wat zijn groei in karakter is geweest in die 
voorbereidende momenten in Zijn leven.  
 
Dit krachtig koninkrijk heeft andere waarden dan een werelds koninkrijk. Jezus zijn impact was 
dat hij kwam om te heersen en om te dienen.  
 
Dat is wat Hij ook van ons vraagt: wandelen in gehoorzaamheid, iedere dag, ieder moment om 
daarin te groeien/te wachten/soms te verdragen, in een zekerheid dat HIJ LIEFDE IS en Hij te 
vertrouwen is.  
 
Vragen connectgroepen 
 
! Waar liggen jou wortels ten diepste? 
! Waar heb jij mogelijk “ in je core” nog overtuigingen over wie je bent, die niet van God zijn.   
! Waarin ben je teruggestapt in oude gewoontes of patronen toen het moeilijk was in je leven?  
! Hoe beweeg jij in je dagelijks leven als Zoon & Dochter en priester in Gods koninkrijk?  
! Hoe probeer jij “ liefhebben zoals Jezus deed” vorm te geven in je dagelijks leven?  
 


