
Verkondiging op 18 april 2021 – Welkomkerk Zuidland 

 

Lezing: Johannes 21: 1-19 

 

Intro 

Misschien is het jezelf ook wel eens overkomen: dat je wat 

hoog van de toren geblazen hebt. ‘Ik zal dit, ik doe dat’  

maar als puntje bij paaltje komt, dan komt er niets van 

terecht. Val je door de mand, en je grootspraak werkt tegen 

je. 

Herkenbaar?  Voor mij in ieder geval wel. 

We zien het op het maatschappelijk terrein, in de politiek en 

vanmorgen zien we het ook op het kerkelijk erf. 

Nou ja, kerkelijk ... het was nog maar een heel klein begin. 

We ontmoeten zeven van de oorspronkelijke leerlingen van 

Jezus, sommigen bij name genoemd, naar de andere kunnen we 

raden... 

 

We ontmoeten ze in de vroegte van de dagen na Pasen aan de 

oever van het Meer van Galilea. Ze hebben blijkbaar Jeruzalem 

de rug toe gekeerd en zijn weer richting huis gegaan. En niet 

alleen richting huis, maar ze hebben ook hun oude beroep weer 

opgepakt. Het is in de avond geweest dat Petrus tegen z’n 

vrienden zei: ‘Ik ga vissen’ en dat de anderen reageerden met 

‘Wij gaan met je mee’. We weten niet waarom ze terug zijn 

gegaan – in één van de Evangeliën horen we ‘Hij gaat jullie 

voor naar Galilea (Matt. 28: 7) – maar het lijkt een wat 

verloren sfeer. 

Je moet toch wat ... Dan maar weer vissen... 

En het wordt ook niets ... ‘de hele nacht vingen ze niets’. 

Totdat ze een stem horen aan de oever. De eerste zonnestralen 

beginnen over de heuvels aan de overkant te komen – wij zouden 

gaan zingen ‘De zon komt op, maakt de morgen wakker’ – en in 

de verte zien ze een man staan. 

 

‘Hebben jullie soms iets te eten’? Ze worden geconfronteerd 

met hun onvermogen. ‘Nee, niets’!! 

‘Gooi het net dan aan stuurboord uit’, aan de rechterkant, 

‘dan lukt het wel’. Stuurboord - het woord zegt het al: het is 

de kant waar het roer zit. Dat hoorde dus niet, maar de beste 

Stuurman staat aan wal. En als ze het net even later aan die 

kant aan boord trekken, zit het vol! Zoveel vis, dat het niet 

eens lukt om het binnen te krijgen. 

Dát is het moment van herkenning! De discipel van wie Jezus 

hield – voor de derde maal horen we in het Evangelie die 

bijzondere omschrijving die Johannes waarschijnlijk voor 

zichzelf gebruikt – die fluistert het Petrus in: Het is de 

Heer!  



En Petrus trekt nog gauw iets uit - of misschien wel aan - en 

is al overboord. ‘Die vis, daar zorgen anderen wel voor. Ik 

moet naar Hem toe’. 

En daarmee zijn we terug bij het begin. De verhouding tussen 

Jezus en Petrus. Of er in Jeruzalem nog over gesproken is 

weten we niet, maar Petrus raakt zijn schuldgevoel niet kwijt. 

Hij kan Jezus niet recht in de ogen kijken; daarom zou hij Hem 

het liefst ontwijken; nee, daarom zoekt hij Hem op! Maar ... 

het is Jezus zelf, die het initiatief neemt. 

 

Het is bij de geïmproviseerde maaltijd, die daar aan de oever 

gehouden wordt. De vissen zijn aan land gebracht – 153 stuks, 

welgeteld. Er is al vaker wat over gezegd maar voor nu houd ik 

het op het aantal bekende soorten van die dagen; mét de 

overvloed dus symbool voor alle volken, die de leerlingen als 

vissers van mensen zullen gaan vangen. In die zin worden alle 

leerlingen in ere hersteld, opnieuw in hun roeping bevestigd. 

 

En had Jezus die vis eigenlijk wel nodig? Want er ligt al vis 

op een kolenvuurtje – brood ernaast. De Maaltijd is al klaar. 

Morgen-maal deze keer! Maar Hij gebruikt ook onze menselijke 

mogelijkheden. 

Jezus neemt en geeft – en ín deze maaltijd wordt Hij nu door 

allen herkend. Niemand durft het te vragen: bent U het echt?, 

maar deze Maaltijd laat zien dat Hij het werkelijk is. 

Een maaltijd van Verzoening voor iedereen, zoals ook wij in 

het Avondmaal volgende week Jezus aanwezig mogen weten in 

Brood en Wijn en zo samen de verzoening met God mogen vieren. 

 

Dat vuurtje, het herinnert Petrus aan die laatste keer dat hij 

zich bij een vuurtje stond te warmen in de tuin van de 

Hogepriester. Driemaal had hij het er uit gegooid: Ik ken Hem 

niet, ik hoor niet bij Hem, waar heb je het over? En nu?? 

Iemand suggereerde dat er misschien ook wel een verwijzing in 

zit naar de roeping van Jesaja – we lezen dat in Jesaja 6. 

Als Jesaja geconfronteerd wordt met Gods heiligheid dan roept 

hij het uit: ‘Wee mij, want ik ben een mens met onreine 

lippen’! En dan komt er een engel, die met een tang een 

gloeiend kooltje uit het vuur van het altaar neemt en die 

daarmee de mond van Jesaja aanraakt: ‘Nu zijn je lippen 

gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden tenietgedaan’! (H. 

6 vers 6) Toen pas kon hij als antwoord op zijn roeping 

zeggen: ‘Hier ben ik, stuur mij’! 

 

Dat is ook wat Petrus overkomt.  

Ja, hij was al geroepen. Een paar jaar geleden, hier ongeveer 

op dezelfde plaats. 



Hij had al zijn geloof beleden – in de heuvels van Caesarea 

Filippi, bij de bronnen van de Jordaan. Maar alles was 

weggevaagd door die woorden ‘Ik ken Hem niet’ – over onreine 

lippen gesproken. 

En nu – nú moet dat de wereld uit. 

 

Er is wel eens gesuggereerd dat Johannes dit aan het eind van 

zijn Evangelie beschrijft - het is zelfs een soort tweede 

slot, afsluiting ná de woorden aan het eind van Hoofdstuk 20 – 

dat hij dit schrijft uit een soort collegialiteit. 

In de eerste gemeente waar Johannes een belangrijke rol 

speelde en later ook Jakobus, de jongere broer van Jezus en 

natuurlijk Paulus, de dertiende apostel, was de vraag 

opgekomen hoe het zat met mensen die hun geloof verloochend 

hadden. Want de eerste vervolgingen zetten de gelovigen onder 

druk. Als je moest kiezen tussen de leeuwen en de belijdenis 

van Jezus Heer is, wat doe je dan? Petrus was – al dan niet in 

Rome – al gekruisigd – volgens de traditie uit respect voor 

zijn Heer ondersteboven. Niet voor niets staat er in de tekst 

‘Je handen zul je uitstrekken’ – nu vertaald als ‘een ander 

zal je handen grijpen’ maar het zou best eens naar zijn 

kruisging kunnen verwijzen. Johannes schrijft zijn Evangelie 

als laatste van de evangelisten en heeft ondertussen al veel 

meegemaakt. 

 

Vandaar ook zijn getuigenis over dit eerherstel – zoals het 

meestal genoemd wordt – maar ook de nieuwe roeping van Petrus. 

Na de Maaltijd – brood en vis zijn rijkelijk gedeeld – spreekt 

Jezus Petrus aan. Ik ga ervan uit dat het een gesprek onder 

vier ogen was, lopend langs de oever – pas aan het eind komt 

Johannes nog even in beeld als iemand die áchter hen loopt. 

‘Simon, zoon van Johannes’ – Petrus wordt aangesproken met 

diezelfde naam, waarmee ook zijn roeping begon. ‘Jij bent 

Simon, zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten, 

Aramees voor Petrus’ (Johannes 1: 42) - (denk maar aan onze 

Kefas van de EO, Kefah Allush). 

 

Petrus is terug bij ‘Af’. ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me 

lief, meer dan de anderen hier’? Het is de hoogste inzet! 

Agapaoo – afgeleid van Agapè – de jezelf verloochenende Liefde 

– en dan nog méér dan de anderen. Hoe zou je daar ‘ja’ op 

durven zeggen? En Petrus kan alleen maar stamelen: ‘Heer, U 

weet dat ik van U houd’. Houden van – fileoo, gewoon heel 

aards. 

De tweede keer is het ‘meer dan de anderen’ weggelaten: ‘Heb 

je Me lief’, maar ook nu kan Petrus niet meer zeggen dan ‘Ja 

Heer, U weet dat ik van U houd’. 



Dan de derde keer – dan sluit Jezus zich aan bij de woorden 

van Petrus – ‘Petrus, houd je van Me’? 

En Petrus is geraakt, vol verdriet en hij stamelt: ‘Heer, U 

weet alles, U weet het toch. U weet dat ik van U houd’! 

 

Een anti-climax in de vragen, maar een climax in de opdracht, 

die Jezus aan Petrus geeft. Want na het eerste antwoord horen 

we ‘Weid mijn lammeren’- het werk van een herdersjongen, 

misschien nog wel van een kind – op de lammetjes passen. 

De tweede keer is het ‘Hoed mijn schapen’ – zorg dat er geen 

één van de kudde afdwaalt. Maar de derde keer is het ‘Weid 

mijn schapen’ – ga er met ze op uit, de wereld in, zorg dat ze 

voldoende te eten krijgen. Letterlijk een pastorale taak! 

 

De Goede Herder vertrouwt zijn schapen toe in de handen van 

deze nog altijd jonge man in Galilea. Van visser tot herder. 

Een bemoediging voor iedereen, die aan het begin van zo’n 

pastorale taak staat. Ook in onze gemeente worden op dit 

moment mensen gevraagd voor een pastorale taak, naast de 

diaconale en kerkrentmeesterlijke taken.  

Om me tot het pastoraat te beperken: gevraagd voor contact-

persoon, voor pastoraal medewerker, voor pastoraal ouderling. 

En ik kan me voorstellen dat je denkt: kan ik dat, mag ik dat? 

Wie ben ik? 

Maar iemand anders stelt dat vertrouwen in je. Daagt je uit om 

eens in die spiegel te kijken met de vraag: welke gave heeft 

God míj gegeven? En we willen niemand overvragen!!! Soms zijn 

er redenen waarom het echt niet kan, maar neem deze vraag 

serieus. 

 

De laatste woorden, die we hoorden, zijn ‘Volg Mij’! 

Daar gaat het om in ons leven ‘Jezus volgen’. En het is goed 

om vanmorgen te horen dat er plaats is voor iedereen. 

Voor die zeven wat verdwaalden op het Meer. 

Voor Petrus, die er weer volledig bij mag horen en daarin een 

voorbeeld wordt voor iedereen, die het soms moeilijk heeft om 

staande te blijven in het geloof; die soms struikelt, valt. 

Voor ons dus ook! 

De Goede Herder neemt je bij de hand en kijkt je vol liefde 

aan: ‘Houd je van Me’? – heel gewoon. Ook Hij overvraagt niet. 

‘Ja Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd’. 

 

Met die woorden op onze lippen, gereinigde lippen, mogen wij 

volgende week het Avondmaal vieren. 

Wees Welkom!  Want ook daar is alles gereed, staat alles 

klaar. Brood en Wijn! Teken van zijn Liefde! 

                                              Amen 


