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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 1 mei 2022. 

Hoofdlezing: Johannes 21:1-19. 
Overige lezingen: Jesaja 25:6-9 en 1 Petrus 1:3-9. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Er spreekt onzekerheid uit het gedrag van Jezus’ leerlingen. Zoals wij na het meemaken van 

een indrukwekkende gebeurtenis een tijdlang uit ons gewone doen kunnen zijn, zo lijken Jezus’ 

discipelen na de turbulente gebeurtenissen van Jezus’ kruisiging en zijn eerste verschijningen 

niet goed te weten wat ze met hun leven aan moeten. 

Zeven leerlingen zijn bijeen, waarschijnlijk om in de ontstane onomlijndheid van hun bestaan 

steun bij elkaar te zoeken. Dan kondigt Petrus, de nog altijd impulsieve Petrus, aan dat hij gaat 

vissen: even weg uit het onbesliste niets doen, even terug naar de vertrouwdheid van zijn oude 

stiel. 

De zes anderen gaan met hem mee, een unieke, uit de onzekerheid van het moment geboren 

vissersformatie van zeven discipelen, die we nergens anders in de evangeliën tegenkomen. Hun 

nachtelijk pogen om weer enige lijn in hun leven te krijgen zal een onverwachte wending 

krijgen, als door het duister van een vergeefse nacht vissen heen bij het licht van een nieuwe 

morgen de Heer zelf hun leven op een nieuw spoor zal zetten. 

 

Opeens is Hij daar, zo kenmerkend voor zijn verschijningen in de tijd tussen zijn 

wederopstanding en zijn hemelvaart: Jezus staat, zoals Hij reeds tweemaal eerder uit het niets 

in hun midden stond, zonder herkend te worden in de vroege ochtend aan de oever van het 

meer, op roepafstand van de vissers. Iets doet Hem weten dat hun nachtelijke vistocht niets 

heeft opgeleverd: óf het feit dat de leerlingen zelfs bij licht nog doorvissen óf – waarschijnlijker 

– zijn bovennatuurlijk inzicht. De specifieke toon van zijn vraag ‘Jullie hebben zeker niet wat 

vis?’ getuigt van zijn kennis van de vergeefsheid van hun pogen.  

Dan grijpt Hij in – het begin van hun weg uit de onbestemdheid. Hij adviseert hun het net uit te 

gooien aan de rechterzijde van het schip – in het joodse denken de gunstige zijde –, en verbindt 

aan het opvolgen van dit advies een belofte: ‘Jullie zullen vinden.’ In de koersloosheid van hun 

bestaan lijken de leerlingen open te staan voor elk advies, ook het advies van deze vreemde 

vroege vogel. 

Wanneer het net vólstroomt, gaat Johannes – de ook elders in het evangelie als spiritueel 

gevoelig getekende discipel, die steevast anoniem wordt aangeduid als ‘de leerling van wie 

Jezus hield’ – als eerste een licht op: die vreemde moet de Heer zijn! Zijn maatje met wie hij 

pleegt op te trekken, Petrus, zet, geheel passend bij diens aard, Johannes’ inzicht als eerste in 

daden om: hij gordt zijn loshangende bovenkleed, dat hij op zijn naakte lijf draagt, vast en 

springt het water in. 

Gemeente, waarom is dat? Waarom, denkt u, kiest Petrus voor een nat pak? Waarom wacht hij 

niet even? Tweehonderd el, negentig meter, is het schip nog maar van het strand verwijderd; zo 

lang zal het toch niet meer duren voor het schip aan land zal gaan! Wat drijft Petrus zo hals 

over kop tot zijn Heer? Laten we even terugdenken. Wat lag er ook al weer onuitgesproken 

tussen hem en Jezus in? Wat was bij Jezus’ twee eerdere verschijningen nog niet uit de weg 

geruimd? Was het niet het gebeuren in het paleis van de hogepriester, waar Jezus ondervraagd 

werd, terwijl Petrus, zich warmend bij een kolenvuur – een anthrakia, zegt de evangelist – tot 

driemaal toe op de priemende vragen van omstanders ontkende dat hij een discipel van Hem 

was? Ja, het ligt voor de hand dat Petrus’ ongeduldig verlangen naar de nabijheid van zijn 

Meester wordt gevoed door een intens gevoel van schuld en de diepe wens om het met zijn 

Heer weer goed te maken. 
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Wat vindt Petrus op het strand als hij uit het water komt? Wat treffen de leerlingen aan die even 

later met het scheepje arriveren? Een kolenvuur, opnieuw een anthrakia, een vuur dat de 

achtergrond zal gaan vormen voor drie nieuwe vragen aan het adres van Petrus – vragen die 

eindelijk verlichting zullen brengen aan zijn gekwelde ziel. 

 

Maar eerst is er voor al de leerlingen een les te leren. Want óp het vuur liggen geroosterd brood 

en gebakken vis. Maar ondanks die aanwezigheid van vis geeft de Gastheer voorafgaande aan 

de maaltijd zijn leerlingen een overbodig schijnende opdracht, een opdracht die overeenkomt 

met de vraag die Hij hun eerder toeriep vanaf de oever: of zij ook vis hadden voor bij het brood. 

‘Haal van de vissen die jullie nú gevangen hebben’, draagt Jezus, voor ze samen gaan eten, zijn 

leerlingen op.  

Waarom is dat? Waarom moet er vis worden gevoegd bij de vis die reeds op het vuur ligt? Dat 

heeft een betekenis: in de maaltijd die zij zullen gaan gebruiken, zal, met vis die van twee kanten 

komt, de leerlingen voor ogen worden geschilderd dat het werk van de Heer dat Hij tot nu toe 

onder hen deed, met zijn verrijzenis en heengaan naar de Vader overgaat in datgene wat zij 

voortaan, als de voortzetters van zijn taak op aarde, in de kracht van zijn wederopstanding 

zegenrijk moeten en zullen gaan doen: vissers van ménsen worden, mensen tot geloof en 

bekering oproepen, mensen binnenhalen voor het eeuwige leven. Vandaar dat net boordevol 

grote vissen dat Petrus op het land trekt – 153 stuks, een getal waaraan in de loop van de 

geschiedenis allerlei gekunstelde symboliek is verbonden, maar dat mijns inziens 

eenvoudigweg het indrukwekkende aantal vissen weergeeft dat in het geheugen van de 

ooggetuigen van het wonder gegrift is geraakt: een imposante veelheid aan vissen dus, en dat 

in een ongescheurd net, ofwel de belofte van een zeer rijke vangst aan mensen, van wie niemand 

verloren zal gaan. 

Vis van de leerlingen voegt zich aldus bij de gaven van de Heer. ‘Kom eten’, zegt Jezus. Na 

hun laatste avondmaal eten zij – wie had dat ooit kunnen denken? – opnieuw samen aan de 

morgendis van zijn verrijzenis, de dis van de zegen van de verrezen Heer op de door Hem 

overgedragen taak. Ja, de leerlingen twijfelen nog, nog immer onzeker over de ware identiteit 

van hun Gastheer, daar Hij dezelfde is maar tegelijk anders, want reeds overgegaan naar het 

onvergankelijke leven van Gods toekomst. Desondanks ontvangen zij – hoe vertroostend! – uit 

zijn vertrouwde handen brood en vis. 

 

Gemeente, ik maak, voor ik verder ga, met u de tussenbalans op. Waar komen wij zelf tot nu 

toe voor in dit bijzondere verschijningsverhaal? Is het niet daar, waar de overvloedig gevangen 

vis van de leerlingen wordt gevoegd bij de vis van de verrezen Heer? Bij het appèl én de belofte 

die daarin tot ons komen? Het appèl zal u duidelijk geworden zijn: de oproep van de Heer om 

zijn werk op aarde voort te zetten, om mensen binnen te halen voor zijn rijk, om hun ogen te 

helpen openen voor de overstelpende rijkdom van zijn evangelie van kruis en opstanding, om 

mensen in de weg van de omkeer en het geloof te laten delen in de grote gaven die Jezus daarin 

verworven heeft: de volkomen vergeving van de zonden, de entree tot een vernieuwd en 

onvergankelijk leven dat hier en nu begint in ons binnenste door de inwoning van zijn Geest, 

en wordt voltooid in de toekomst bij de wederopstanding der doden. Ziedaar de 

levensveranderende rijkdom van het evangelie van Jezus Christus, dat in onze handen is gelegd 

om het uit te dragen in de wereld om ons heen.  

Ja, ik weet het, wij zijn geen goede evangelisten. Wij zijn schuchter en vallen anderen niet graag 

lastig. De voet tussen de deur van de Jehova’s Getuigen vervult ons met afkeer. Zo toch niet! 

Nee, maar er is ook een ander getuigenis, het getuigenis dat op natuurlijke wijze voortvloeit uit 

wie wij zijn, wie wij gewórden zijn door onze omgang met de levende Heer. Wringt de schoen 

wellicht niet hier het meest, dat wij zelf die omgang niet voldoende hebben leren kennen, niet 

voldoende hebben onderhouden, ja zijn kwijtgeraakt? Als Pasen voor ons een onzeker 
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dogmatisch leerstuk blijft en niet geworteld is geraakt in onze eigen ervaring van de 

aanwezigheid van Christus in ons leven, dan zal ons getuigenis nooit echt van de grond kunnen 

komen. Maar wie zichzelf uit handen geeft aan Christus en verlangend bidt om de inwoning 

van zijn Geest – dat is de gemeenschap met de verrezen Heer –, wordt van binnenuit een 

authentieke getuige van zijn heil. 

Ons getuigenis wordt bekroond. Dat is de belofte die, volgend op het appèl, in ons 

verschijningsverhaal tot ons kwam: een net boordevol vis. Zo riep de Vreemdeling aan het 

strand het de vissende leerlingen reeds toe: ‘Werp uw net uit, en u zult vinden!’  

Ja, u hebt gelijk. Onze werkelijkheid lijkt die belofte te weerspreken. Élders stromen de netten 

vol, in andere werelddelen, op plekken waar de welvaartsgoden de harten van de mensen nog 

niet hebben doen dichtslibben, maar bij ons lijkt slechts hier en daar een enkele vis binnen te 

zwemmen. Wij moeten kerken sluíten in plaats van nieuwe te openen.  

Maar toch… toch is het evangelie niet langer taboe in onze eigen samenleving. Toch staat een 

nieuwe generatie op, die de afkeer van een verstikkende vorm van kerk-zijn niet meer kent en 

onbevangen openstaat voor de inhoud van het evangelie. Toch komen weer mensen tot geloof, 

zeker in de minder traditionele kerken dan de onze. Het spannende tijdsgewricht waarin wij 

leven opent weer harten die tot voor kort gesloten leken. Laten we de moed niet opgeven en 

blijven bidden om de vervulling van de belofte, ook bij ons. 

 

Ik keer ten slotte nog eenmaal met u terug naar het strand van ons verschijningsverhaal. Want 

op dat strand brandt nog steeds het kolenvuur, dat herinnert aan dat andere kolenvuur, weet u 

nog?: het kolenvuur in het paleis van de hogepriester, waar Petrus elke betrokkenheid bij Jezus 

ontkende. 

Het is tegen deze achtergrond dat Jezus na de maaltijd het woord tot hém richt. Driemaal heeft 

Petrus op vragen van omstanders Jezus verloochend. Driemaal wordt hem nu opnieuw een 

vraag gesteld. Nee, Jezus vraagt niet: ‘Heb je spijt van wat je gedaan hebt?’ Zijn vragen 

impliceren die spijt wel, maar gaan dieper dan dat: ‘Heb je Mij líef, meer nog dan de anderen?’ 

is het wat Jezus Petrus voorhoudt. Bijzonder confronterend zijn de vragen die op Petrus worden 

afgevuurd. In zijn schuldige weerloosheid kan hij bij elke priemende vraag slechts een beroep 

doen op Jezus’ kennis van zijn diepste gevoelens voor zijn Heer. Ja, Petrus heeft zijn liefde 

voor Jezus laten overstemmen door de angst voor zijn eigen lot, ja hij heeft in zijn impulsiviteit 

ooit stoere woorden gesproken over zijn bereidheid Jezus te volgen tot het uiterste1 en die 

woorden laten verdampen toen het erop aankwam. Maar de vlam van zijn liefde, de liefde die 

hem nog recentelijk vóór de anderen uit het water deed inspringen, is niet gedoofd: ‘Kijk in 

mijn hart, Heer’, zegt hij, ‘en U zult zien dat ondanks alles de vlam voor U nog steeds brandt.’ 

Jezus vraagt om Petrus’ liefde, een liefde die nog groter moet zijn dan de liefde van de anderen. 

Want Jezus weet welk bijzonder lot Petrus wacht: dat hij ooit zijn handen zal moeten 

uitstrekken, zoals Jezus ze zelf uitgestrekt heeft, op het kruishout. Petrus zal dat alleen kunnen, 

als zijn liefde voor Jezus gegrond is geraakt. Jezus’ drievoudige vraag helpt hem niet alleen met 

zijn verleden in het reine te komen, maar ook om de liefde te voeden waarmee hij zijn toekomst 

zal kunnen trotseren. 

Petrus wordt in ere hersteld. Volgend op zijn drievoudige bevraging wordt hij drievoudig 

gerehabiliteerd. Wat tussen hem en zijn Heer instond, wordt genadig weggenomen. Ja, hem 

wordt een belangrijke taak toebedeeld: naast de taak van de evangelieverkondiging die in de 

wonderbare visvangst reeds tot alle leerlingen kwam, krijgt hij, nu de Heer zijn werk op aarde 

overdraagt, de bijzondere opdracht diens schapen te hoeden, als de rots waarop Jezus zijn 

gemeente zal bouwen. 

 

 
1 Zie Joh. 13:37. 
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Gemeente, zo werkt het in dat wonderlijke, bevrijdende evangelie van onze Heer. Daarin schuilt 

voor ons als lezers de troost van deze zondag: dat er bij de verrezen Jezus op grond van zijn 

volbrachte werk in kruis en opstanding nieuwe kansen zijn voor eenieder die slechts met 

neergeslagen ogen een beroep kan doen op zijn genade. 

De duisternis van de zonde rond het kolenvuur van de verloochening wordt verdreven door het 

morgenlicht van de genade rond het kolenvuur van de rehabilitatie. 

Blijf dan niet langer bij het verlammende donker dat uw bestaan is binnengeslopen, maar grijp 

de kans die Pasen u biedt en verricht, vergeven en gerehabiliteerd, vanuit een gegronde liefde 

voor Christus – een liefde die zelfs het lijden in zijn navolging kan doen doorstaan – de taak 

die Hij als de verrezen Heer in uw handen legt. 

 

Amen. 


