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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 18 april 2021. 

Hoofdlezing: Johannes 21:9-12a; 15-24. 
Overige lezingen: Psalm 130 en 1 Johannes 1:5-9. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het moet voor Petrus een déjà vu-ervaring geweest zijn: een brandend kolenvuur in welks 

nabijheid hij tot driemaal toe een indringende vraag krijgt voorgeschoteld. 

Nog maar kort geleden brandde er zo’n vuur in Jeruzalem, in de kilte van de nacht, toen Petrus 

in het paleis van de hogepriester tot driemaal toe dezelfde vraag te horen kreeg:  ‘Jij behoort 

toch ook tot zijn discipelen?’, en hij driemaal antwoordde: ‘Ik niet!’, daarmee zijn 

gevangengenomen Heer op trieste wijze verloochenend. 

Nu brandt er zo’n zelfde kolenvuur aan de oever van het Meer van Galilea, een vuur waarop 

de verrezen Jezus brood en vis heeft geroosterd om zijn hongerige leerlingen na een 

nachtelijke visvangstmissie van het nodige voedsel te voorzien. In de nabijheid van dit 

kolenvuur klinkt na de maaltijd uit de mond van de onlangs nog verloochende Heer opnieuw 

driemaal eenzelfde vraag: ‘Heb je Mij lief?’ 

Pijlen zijn het die Petrus’ schuldbewuste hart diep raken, pijlen die hem, de discipel die eens 

overmoedig uitriep ‘Ik zal mijn leven voor u inzetten!’1, ten overstaan van zijn Heer doen 

verschrompelen, zodat hij alleen nog maar driemaal beschroomd kan zeggen: ‘Ja, Heer, U 

weet dat ik van u houd.’ 

Er is vergeving voor Petrus’ diepe falen. Daarvan getuigt de drievoudige reactie van Jezus op 

Petrus’ beschroomde antwoord: ‘Hoed mijn schapen.’ Petrus wordt vergeven en 

gerehabiliteerd: hij wordt aangesteld als herder over Jezus’ gemeente. Maar vergeving is geen 

goedkoop geschenk. Het kost Pétrus de pijn van een drievoudige schuldbelijdenis. Het kostte 

de Héér de prijsgave van zijn leven, zoals we op de Goede Vrijdag hoorden in de laatste 

woorden voor zijn sterven: ‘Het is volbracht.’ Maar door de donkere diepte van dit alles heen, 

gloort in Johannes 21, nu een nieuwe laag van genade gelegd wordt over de oude laag van 

zonde en pijn, het paaslicht van een nieuwe begin: een nieuwe mogelijkheid tot een toegewijd 

leven in dienst van de verrezen Heer – in de eerste plaats voor Petrus, maar uiteindelijk ook 

voor eenieder van ons van wie de misstappen uit het verleden een zinvol verder leven voor 

immer leken te blokkeren. Wijzend op het offer van de Heer roept de schrijver van het 

Johannesevangelie in zijn eerste brief ons allen toe: ‘Indien wij onze zonden belijden, God is 

getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid.’ 

 

‘Heb je mij lief?’, is de vraag die Jezus tot driemaal toe aan Petrus stelt. Hij vraagt niet: ‘Heb 

je spijt van wat je gedaan hebt?’ of ‘Zul je zoiets nooit meer doen’? Nee, Jezus stelt een vraag 

waarin dat alles zeker meeklinkt, maar de focus ligt elders: bij de liefde voor Jezus, als de 

wezenlijke voorwaarde voor een nieuw en trouw dienstbetoon aan de Heer. Want alleen wie 

een ander werkelijk liefheeft, zal het op kunnen brengen in goede én in kwade dagen er 

onvoorwaardelijk voor die ander te zijn. En de dagen van Petrus zúllen kwaad worden – dat 

weet de Heer op voorhand: eenmaal zal Petrus, zoals Jezus voorzegt, zijn ‘handen uitstrekken’: 

uitstrekken op de horizontale balk van een kruis en vervolgens verplicht worden aldus zijn 

kruis te dragen naar de plaats van zijn executie. Hij zal Jezus volgen in de meest letterlijke zin 

van het woord en – omwille van zijn trouw aan de Heer in zijn nieuwe taak als herder – sterven 

aan hetzelfde Romeinse moordwerktuig als waaraan Jezus stierf. Hij zal dat alleen kunnen, als 

het vuur voor zijn Heer in hem brandt. Vandaar die specifieke subvraag die wij vanmorgen 

tegenkwamen: ‘Heb je Mij lief, meer dan de andere leerlingen Mij liefhebben?’ Als Petrus 
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van de leerlingen het gruwelijkste lot moet ondergaan, dan moet ook de vlam van zijn liefde 

voor de Heer het hoogst branden. 

‘Heb je Mij lief?’, is de vraag die Jezus aan Petrus stelt, en via Petrus ook aan ons. Want al 

moet Pétrus’ liefde voor Jezus dan uitzonderlijk groot zijn om Hem trouw te kunnen blijven 

tot aan zijn gruwelijke levenseinde, geen enkele volgeling van de Heer zal zonder liefde voor 

Jezus goed kunnen functioneren in zijn dienst. 

‘Heb je Mij lief?’, vraagt Jezus ook aan ons. Over liefde voor Jezus spreken wij niet graag. 

Het spreken over liefde voor Gód is in onze gangbare theologie geoorloofd, maar liefde voor 

Jézus wordt al gauw geassocieerd met een al te evangelicale spiritualiteit of met piëtistische 

liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer – zaken waarvan de weldenkende 

doorsneekerkganger graag verschoond wil blijven. 

Vanuit nieuwtestamentisch perspectief gezien is dat een misplaatste reactie. De liefde voor 

Jezus speelt een niet onbelangrijke rol in de boeken van het Nieuwe Testament: ze is het 

geschenk dat de Heilige Geest in ons wekt, als Hij ons de ogen opent voor de diepgang van 

Jezus’ inzet voor onze verlossing; ze is het onmisbare vertrekpunt voor een werkelijke 

navolging van de Heer; en ze staat nergens op gespannen voet met een oprechte liefde voor 

God. 

‘Heb je Mij lief?’, is de vraag die Jezus ook aan een ieder van ons stelt. Ik nodig u uit die vraag 

niet op voorhand van u te werpen, maar haar serieus te overwegen. Wie is Jezus voor ons? 

Welke plaats neemt zijn buitengewone inzet om ons te verlossen in ons geloofsleven in? 

Kennen we Hem als de gekruisigde en de verrezen Heer met wie wij door de Heilige Geest 

verbonden mogen zijn? Wanneer het vuur van de liefde voor Christus niet in ons gaat branden, 

zullen we ook niet gepassioneerd raken om de taak waartoe Hij ons roept ter hand te nemen. 

Maar als het vuur hoog oplaait, zullen wij Hem trouw kunnen blijven tot het eind. 

 

Maar wat, gemeente, is de taak waartoe de Heer ons roept? Wat is zijn bedoeling met eenieder 

van ons? Zijn wij allen geroepen tot een pastorale bediening met een daaropvolgend 

martelaarschap, zoals Petrus? 

Verrassenderwijs laat het evangeliegedeelte van vanmorgen ons zien dat de Heer ook andere 

bedoelingen met de zijnen kan hebben. Want er is in dit gedeelte nóg een discipel die een 

hoofdrol vervult. Dat is de mysterieuze discipel die wordt aangeduid met de woorden ‘de 

leerling van wie Jezus hield’. Steeds opnieuw duikt deze leerling anoniem op in het vierde 

evangelie en steeds is hij getuige van de hoogte- en dieptepunten uit Jezus’ aardse bestaan. 

Het is deze anonieme leerling die Jezus tot Petrus hoort zeggen: ‘Volg Mij’ – een aansporing 

van de Heer aan het adres van Petrus om Hem te volgen op de weg naar het kruis. Maar zoals 

het zo vaak gebeurt in het evangelie naar Johannes, wordt deze aansporing misverstaan. De 

leerling van wie Jezus hield, verstaat Jezus’ oproep als een woord dat voor hém bestemd is en 

dan in de meest letterlijke zin: ‘Loop achter Me aan.’ Petrus, nog nauwelijks bekomen van de 

nieuwe taak die Jezus hem heeft toevertrouwd en van het lot dat hem in het verlengde daarvan 

te wachten staat, ziet de andere leerling achter Jezus aan gaan en roept Jezus toe: ‘En hij dan, 

Heer? Hoe zal het met hem aflopen?’ Waarop Jezus hem antwoordt dat de andere leerling 

onder zijn wilsbeschikking zal blijven tot zijn komst, maar dat Petrus zich beter kan 

concentreren op zijn eigen bestemming: ‘Volg jij Mij!’ 

De andere leerling zal blijven totdat Jezus komt. Jammer genoeg heeft de Nieuwe 

Bijbelvertaling de strekking van deze uitspraak niet begrepen. De NBV vertaalt het Griekse 

werkwoord ‘blijven’ met ‘in leven blijven’, maar dat is nu juist niet wat Jezus bedoelt. In die 

betekenis is, zegt Johannes, het woord van Jezus over de anonieme leerling wél door andere 

gelovigen verstaan: dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus doelt op een andere wijze 

van blijven. De bestemming van de andere leerling zal hierin liggen dat hij een blijvende 

getuige zal zijn. Dat is op te maken uit het laatste vers waarmee wij vanmorgen onze 
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evangelielezing afsloten: ‘Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en die deze beschreven 

heeft.’ Het ‘blijven’ van de anonieme leerling ligt in het blijvende getuigenis dat hij zal 

achterlaten door op te schrijven wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Hij is de schrijver van het 

vierde evangelie, die om die reden zichzelf steeds anoniem ten tonele heeft gevoerd en aan 

wie de traditie de persoon van de apostel Johannes verbindt. 

Ziedaar de totaal verschillende bestemmingen van de twee leerlingen die in het 

evangeliegedeelte van vanmorgen figureren. De bestemming van de één, Petrus, hij die 

eenmaal Jezus verloochende maar na zijn rehabilitatie met des te grotere liefde zijn Heer zal 

dienen, ligt in het herderschap dat uiteindelijk zal eindigen in de marteldood. De bestemming 

van de ander, naar de traditie zegt Johannes, hij die in het evangelie een nauwe band met Jezus 

onderhoudt en op de hoogte- en dieptepunten van diens leven steeds als ooggetuige aanwezig 

is, zal liggen in het schriftelijk getuigen van Jezus’ woorden en daden en daarin van Jezus’ 

betekenis als weg tot behoud voor een ieder die gelooft. Zó zal hij blijven tot Jezus wederkomt. 

 

Gemeente, met Petrus, die Jezus verloochende, maar wiens ingestorte leven vervolgens door 

de verrezen Heer weer op de rails werd gezet, leven wij allen van genade: de vergeving van 

onze zonden en de toekenning van een taak in zijn dienst. 

Maar wat die taak is, wat de bestemming is die de Heer voor ons heeft weggelegd, is voor 

eenieder verschillend. Ja, wij worden allen geroepen de Heer lief te hebben en te volgen en 

allen moeten wij bereid zijn de mogelijk pijnlijke consequenties van ons discipelschap te 

dragen, maar de gegeven taak en de bijbehorende pijn zijn niet voor allen gelijk: voor de één 

is een herderschap over de gemeente van de Heer weggelegd, met alle moeite van dien en als 

uiterste consequentie de dood, voor de ander de eenzame en moeilijke taak om een boek te 

schrijven dat getuigt van Jezus’ woorden en daden en van zijn betekenis voor de wereld. 

Voor eenieder van ons geldt dat wij ons moeten concentreren op de taak die ons is 

toevertrouwd, de taak die bij ons past – hoe klein en onbetekenend lijkend misschien ook –, 

de taak die overeenkomt met de gaven die ons in genade geschonken zijn, en ons niet moeten 

bezighouden met de bestemming van een ander. 

Tot eenieder van ons komt slechts één vraag en één opdracht, waarover we mogen nadenken 

in de week die komt. De vraag luidt: ‘Heb je Mij lief?’, de opdracht: ‘Volg jij Mij!’ 

 

Amen. 

 

 

 

 

 


