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De Beste Stuurman staat aan wal
Johannes 21

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

J
Intro

e bent aan het vissen, maar vangt niets. 
De vorige keer wel, maar nu lukt het 

niet. Komt er iemand langs en vraagt: heb 
je al iets gevangen? Nee, niets. De ander 
zegt tegen je: je moet je dobber dieper leg-
gen, want om deze tijd zwemmen de vissen 
dieper. Dat weet je ook wel, want je hebt je 
dobber al dieper gelegd. Wat denk je dan? Je 
kunt makkelijk praten, maar de beste stuur
man staat aan wal… Geldt dat van de Heere 
Jezus ook?

Vers 1-14
We lezen dat de Heere Jezus Zich openbaart 
(vs 1, 14). Wat betekent dat? Openbaren 
betekent dat de Heere Jezus duidelijk maakt 
aan de discipelen Wie Hij is en waarvoor Hij 
naar de wereld gekomen is. Hij openbaart 
Zich voor de derde keer aan hen na Zijn op-
standing (zie Joh. 20 vers 19-23, Joh. 20 vers 
24-29). Nu bij de zee van Tiberias. Niet alle 
discipelen zijn erbij: ze zijn met z’n zevenen. 
Hoe openbaart de Heere Jezus Zich aan hen? 
Doormiddel van een visvangst. Twee dingen 
noem ik: 1) Hij vraagt aan de discipelen, 
die een vruchteloze vispartij achter de rug 
hebben, of ze iets te eten hebben voor Hem. 
Hun antwoord? Kortaf, met een humeur van 
nul komma nul, zeggen ze: nee. Wel apart 
dat ze daarna op het advies van de Heere 
Jezus ingaan: werp het net aan de rechter-
kant en u zult vinden. Waarom? Omdat ze 
nog niet in de gaten hadden dat de Heere 
Jezus het was, Die dat zei. Plus dat het tegen 

de viswetten inging om ’s morgens vroeg te 
vissen. Toch deden ze het. Met als resultaat 
een grote visvangst en de ontdekking dat 
het de Heere Jezus is, Die hen advies gaf. 
Wat zegt dit van de Heere Jezus? Dat we 
ons aan Zijn Woord houden: doe wat Jezus 
zegt, hoe onmogelijk het ook klinkt. Hij 
zegt het! En de uitkomst is verrassend. Hoe 
kan dat? Let er op dat in vers 6 staat: u zult 
vinden. Dus niet: u zult vangen, maar u zult 
vínden. Waarom? Daar zit de hand van de 
Heere Jezus achter, Die ervoor zorgt dat ze 
vinden wat Hij belooft; 2) als de discipelen 
aan land komen met de visvangst, zien ze een 
kolenvuur met vis erop liggen en brood. Wat 
doet de Heere Jezus? Hij nodigt ze uit om te 
eten van wat Hij voor ze klaar gemaakt heeft. 
Daarna vraagt Hij of ze een aantal vissen die 
zij gevangen hebben mee willen brengen. 
Wat laat de Heere Jezus hier van Zichzelf 
zien? Hij maakt duidelijk dat Hij niet geko-
men is om gediend te worden, maar om te 
dienen. Hij dient hen met Zijn maaltijd en 
heeft alles bij Zich. Zó ontvangt Hij Zijn dis-
cipelen en eet met hen. Alles gaat van Hem 
uit. Ze ondervinden wat de Heiland tegen 
hen gezegd heeft: ‘zonder Mij kunt u niets 
doen’. Maar dat betekent omgekeerd ook: 
‘met Mij kunt u alles doen’. Daarmee, zo 
zeggen uitleggers, geeft de Heere Jezus hen 
een les voor de opdracht die ze krijgen om 
mensen te vangen voor het Koninkrijk van 
Christus. De les is: op het Woord van Chris-
tus het Evangelienet uitwerpen op plaatsen 
waarvan ze denken dat ze er niets zullen 
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vangen. Voor de vangst zorgt Christus en het 
Evangelienet uitwerpen is hun opdracht. 

Vers 15-17 
Na het eten gaat de Heere Jezus in gesprek 
met Petrus. De reden? Hij komt terug op de 
verloochening van Petrus (Johannes 18 vers 
15-27). Hoe doet Hij dat? Hij noemt Petrus 
drie keer bij zijn oude naam Simon. Dat 
was zijn naam toen hij nog geen volgeling 
van de Heere Jezus was. Toen hij volgeling 
werd, kreeg hij de naam Petrus: rotsman. Is 
hij vanwege zijn verloochening weer Simon, 
terug bij af? Ja en nee. Jà, van Petrus’ kant 
wel: hij had de band met Christus doorge-
sneden door zijn verloocheningsdaad. Néé, 
van Gods kant niet: God hield de band met 
Petrus intact. Ja, toch? Petrus vraagt niet 
aan de Heere Jezus: ‘houdt U nog van mij, 
kunt U nog van Mij houden nu ik U verloo-
chend heb?’ Dat zou voor de hand liggen, 
maar de Heere Jezus is hem voor. Hij vraagt 
aan Petrus: heb je Mij lief? Voor liefheb-
ben gebruikt de Heere Jezus twee woorden: 
agapn en fileo. Agapn betekent pure liefde, 
onbaatzuchtig, jezelf weggeven aan de ander 
zonder iets er voor terug te willen hebben. 
Fileo betekent houden van, vriendschaps-
liefde, door dik en dun elkaar steunen. Wat 
vraagt de Heere Jezus? Heb je Mij lief, Pe-
trus, onbaatzuchtig, uit pure liefde, om Wie 
Ik ben, steun je Mij door dik en dun? Wat 
zegt Petrus hierop? Hij zou ‘nee’ moeten zeg-
gen: ‘nee, Heere, dat heb ik niet’. Toch zegt 
hij: ‘ja, Heere’. Drie keer, al zegt hij op de 
derde vraag geen rechtstreeks ja, toch zegt hij 
ook dan ja, met pijn en verdriet. Hoe durft 
Petrus ‘ja’ te zeggen? Hij laat de Heere Jezus 
in zijn hart kijken: ‘U weet het, U weet alle 
dingen, dat ik van U houd’. Wat gebeurt 
hier? De Heere Jezus haalt Zijn eigen werk in 

Petrus’ hart boven water: het geloof in Hem 
en de liefde voor Hem. Dat kan niemand 
stuk krijgen, ook Petrus niet, want dat is het 
werk van de Heere Jezus Zelf in Petrus’ hart. 
Dat is onaantast-baar. Wat zien we verder? 
De Heere Jezus haalt Petrus er weer bij en 
geeft hem een taak en roeping in Zijn Ko-
ninkrijk. Hij zegt: weid Mijn lammeren en 
Mijn schapen en hoed Mijn schapen. Dat de 
Heere Jezus lammeren en schapen noemt, 
weiden en hoeden, geeft aan: Petrus wordt 
niet ontslagen, hij wordt ook niet gekort wat 
zijn werk betreft, maar krijgt een vollédige 
taak in het Koninkrijk van Christus. Wat ro-
yaal van de Heere Jezus. Dat is de verkiezen-
de liefde en trouw van de Heere Jezus voor 
Petrus en voor allen die Hem liefhebben. 

Vers 18-23
Let in deze verzen op het verschil. In vers 
19 zegt de Heere Jezus tegen Petrus: volg 
Mij. In vers 22 zegt Hij: volgt ù Mij. Op ù 
ligt de klemtoon: u volgt Mij. Waarom die 
klemtoon? Dat heeft te maken met de op-
merking van Petrus dat hij wil weten wat er 
met Johannes zal gebeuren in de toekomst. 
Hoe komt Petrus daarop? De Heere Jezus 
zegt met zekerheid (voorwaar, voorwaar) 
tegen Petrus: het volgen van Mij zal lijden 
en sterven om Mijn Naam voor u meebren-
gen, u zult als martelaar sterven voor de zaak 
van Mijn Koninkrijk. Maar Johannes dan? 
Dat wil Petrus ook weten: wat is het lot van 
Johannes? Waarom wil hij dat weten? Is dat 
bemoeizucht van Petrus: als ik zal moeten 
lijden en sterven als martelaar om de Naam 
van Christus, dan Johannes toch ook zeker? 
Of is dat nieuwsgierigheid van Petrus: ik 
weet wat me te wachten staat, maar ik wil 
ook weten wat Johannes te wachten staat, 
want we trokken altijd samen op? In ieder 
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geval wijst de Heere Jezus Petrus terecht: 
‘volgt ù Mij, wat er met Johannes gebeurt, 
gaat u niet aan, al zou Ik willen dat hij blijft 
leven tot Ik terug kom, ù hebt Mij te vol-
gen, ongeacht wat er met Johannes gebeurt’. 
Daarmee maakt de Heere Jezus duidelijk dat 
het volgen van Hem een persóónlijke zaak is. 
We moeten ons niet bemoeien met de lei-
ding en weg die de Heere Jezus met anderen 
gaat, maar die Hij met mij gaat. Petrus moet 
in de voetstappen van de Heere Jezus leren 
wandelen uit onbaat-zuchtige liefde, om Je-
zus’ wil. Want de Heere Jezus gaat met ieder 
van Zijn volgelingen een eigen weg! 

Vers 24-25
Deze verzen zijn het slotwoord van het Jo-
hannes evangelie. In dit slotwoord worden 
twee dingen benadrukt: 1) de waarheid van 
het Evangelie van Johannes. Het is een getui-
genis over het leven van de Heere Jezus. Het 
woord getuigen geeft aan dat Johannes oog-
getuige is geweest van de Heere Jezus en van 
Zijn werken en dat hij dat heeft opgeschre-
ven en anderen stemmen met de waarheid 
daarvan in; 2) wat Johannes opgeschreven 
heeft is een selectie van alles wat de Heere 
Jezus gedaan heeft. Alles opschrijven van de 
Heere Jezus lukte hem niet, want de wereld 
zou de geschreven boeken niet kunnen be-
vatten. Hoe moeten we dat zien? Heeft de 
Heere Jezus echt zoveel gedaan dat de wereld 
te klein is voor de boeken, als alles van Hem 
opgeschreven was? Ik las dit: hier wordt de 
nadruk gelegd op de heerlijkheid en groot-
heid van de Heere Jezus en Zijn werken, 
zoals die gebleken zijn tijdens Zijn leven op 
aarde. Ook in het slotwoord wordt alle aan-
dacht gevestigd op de Heere Jezus Christus: 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Lijnen naar ons leven
1. Het is belangrijk om net als de discipelen 
door het geloof te luisteren naar wat Jezus 
zegt. Houd u aan het Woord van Jezus, bete-
kent dat. Doet u dat? Wilt u de Heere Jezus 
leren kennen? Houd u aan het Woord: zoek 
eerst het Koninkrijk van God, geef dat de 
voorrang. Twijfelt u aan Jezus’ liefde voor u? 
Houd u aan het Woord van God: alzo lief 
heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. Denkt u dat de Heere u 
niet gebruiken wil in Zijn Koninkrijk? Houd 
u aan het Woord: de Heere Jezus maakte alle 
discipelen dienstbaar en bruikbaar in Zijn 
Koninkrijk. Kunt u zelf het geloof in de Hee-
re Jezus niet vasthouden? Houd u aan het 
Woord: blijf in Mij en Ik in u, want zonder 
Mij kunt u niets doen. Hebt u lege netten 
in het geloofsleven? Houd u aan het Woord: 
werp uwe lege netten uit in het Woord van 
God en u zult vinden, want Jezus maakt lege 
netten vol. Geloven is gehoorzamen aan het 
Woord van God. Dat leert de Heilige Geest: 
u vastklampen aan het Woord van Jezus, 
want Hij bedriegt u niet! 
2. De discipelen ontdekken dat de Heere 
Jezus alles klaar heeft en hen te eten geeft. 
Daarna maakt Hij gebruik van de vissen die 
zij gevangen hebben. Wat betekent dat? De 
Heere Jezus wil dat we eerst aannemen wat 
Hij ons uit genade geeft en zó wil Hij ons en 
wat van ons is gebruiken. Is dat niet irritant? 
Ik hoor het wel eens anders: jij bent de ide-
ale jongen die God goed gebruiken kan; jij 
bent precies het meisje met jouw fantastische 
gaven en talenten wat onmisbaar is voor 
God; God heeft jou nodig want zonder jouw 
kan God Zijn plan niet uitvoeren. Is dat zo? 
Prachtig als zoiets gezegd wordt als je met 
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een sollicitatie bezig bent: jij bent de ge-
schikte kandidaat voor ons. Maar doet God 
dat ook zo? God werkt precies andersom: zo-
als ik ben kan God mij niet gebruiken, maar 
Hij dient mij met Zijn genade en liefde, Hij 
geeft mij bekering en geloof in de Heere 
Jezus Christus, dat is mijn Levensbron en zó 
ben ik bruikbaar voor Hem en word ik voor 
God en mijn naaste een bron van liefde. Ziet 
u dat? Het is niet zo dat God pas kan werken 
als ik voor Hem werk, maar ik kan voor God 
werken als Hij in mij werkt. Hij is altijd de 
Eerste, de dienende Heiland. Dat is mijn 
blijdschap, vreugde, troost en kracht, waar-
door ik mij inzet met mijn gaven en talenten 
voor Zijn Koninkrijk!

Gespreksvragen
1. In vers 6 zegt de Heere Jezus: u zult vin-

den in plaats van u zult vangen. Wat wil 
de Heere Jezus daarmee uitleggen? Wat 
betekent dat voor onze taak en roeping 
thuis, op het werk, in de kerk, in de sa-
menleving? 

2. De Heere Jezus vult de lege netten van de 
discipelen. Waar zouden we die lege net-
ten op kunnen betrekken in ons dagelijks 

leven en in ons geloofsleven? Hoe worden 
deze lege netten gevuld? Wat doet dat met 
ons?

3. Op welke manieren kunnen we de Heere 
Jezus verloochenen? Wat kunnen we leren 
van de Heere Jezus hoe Hij Petrus terecht 
wijst vanwege zijn verloochening? Op 
welke wijze kunnen we ons wapenen om 
de Heere Jezus niet te verloochenen? 

4. De Heere Jezus vraagt naar de liefde voor 
Hem: hebt u Mij lief? Waarom vraagt 
de Heere Jezus naar de liefde voor Hem? 
Wat zou u zeggen als dat aan u gevraagd 
wordt: hebt u de Heere Jezus lief? Durven 
wij dat volmondig toe te stemmen of zijn 
er haken en ogen in ons leven waarom we 
twijfelen? Hoe kunnen we elkaar hierin 
tot een hand en een voet zijn? 

5. Kruisdragen achter Jezus is een persoon-
lijke zaak: het is bij iedere gelovige gelijk 
(het kruis om Jezus’ wil) en ook weer an-
ders (welk kruis(en) heb ik). Praat met el-
kaar wat bij ieder gelovige gelijk is en wat 
de verschillen kunnen zijn. Hoe kunnen 
we elkaar en anderen ermee tot zegen zijn?

6. Welke lessen zitten er voor u in deze Bij-
belstudie?


