
OVERDENKING BIJ JOH 21 VS 1 T/M 19 
 
Eigenlijk hield het evangelie van Johannes op bij hoofdstuk 20. Maar men vond dat 
toch geen goed slot, er moest nog iets bij. Al heel vroeg is er een extra hoofdstuk 
aan toegevoegd, het ontbreekt in geen enkel handschrift. Gelukkig maar, vind ik, 
want anders hadden we één van de mooiste en indringendste verhalen uit het 
evangelie gemist. Maar waarom, wat was er zo belangrijk dat men vond dat het er 
echt in moest komen, wat mistte er nog?  Wat mistte was de verbinding tussen het 
evangelie, het verhaal van Jezus’ leven, en de geschiedenis van de eerste gelovigen. 
Want met hen gaat het verhaal van Jezus verder. 
 
En dan wordt ons verteld hoe Jezus na zijn dood nog eens weer aan de leerlingen 
verschijnt bij het water. Dat water doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan het 
allereerste begin, toen Jezus voor de eerste keer in het leven van die leerlingen 
verscheen, dat was ook bij het water. Hij riep hen bij hun netten vandaan. Hier 
verschijnt Jezus opnieuw, ook zomaar vanuit het niets en roept hen. 
 
Bij Johannes staat dit roepingsverhaal niet aan het begin, zoals bij de anderen, maar 
aan het eind van zijn evangelie. Hij heeft er een Paasverhaal van gemaakt. En dat 
begint in het donker van de nacht, met lege netten, met het grote niets dat na de 
dood van Jezus de hele werkelijkheid lijkt te bepalen. 
 
Het is vanuit die nacht, in de vroege ochtend als het licht weer terugkomt dat er een 
stem klinkt. Die stem komt van ver en klinkt tegelijkertijd dichtbij. Die stem stelt een 
vraag. Net als eerder bij de wonderbare spijziging vindt er hier een ontmoeting 
plaats rond de tekenen van brood en vis. Zeven leerlingen zijn hier in totaal bijeen, 
het getal van de volheid. Deze zeven begrijpen zonder dat het hen hoeft te worden 
uitgelegd wat er gebeurt en dat het Jezus het zelf is die zich in dit brood en deze vis 
aan hen uitdeelt, maar niemand durft het te zeggen. Niemand van de leerlingen 
waagde het hem de vraag te stellen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer 
was.  
 
Ze wisten het. Soms weet je iets zonder dat het je is gezegd. In dit verhaal wordt 
iets aangeduid dat wordt aangevoeld door al deze mensen, maar dat tegelijk zo teer 
is dat het bijna niet in woorden kan worden gevat. Het enige wat er in feite gebeurt 
is dat ze in een kring bij het meer zitten en samen gaan eten. Net als vroeger toen 
alles nog goed was. 
 
Zoals er in een kring van vertrouwden soms dingen gebeuren die de vrede verstoren, 
en er hele harde dingen worden gezegd, ineens sta je zomaar tegen elkaar te 
schreeuwen en begrijp je elkaar niet. Maar dan komt er ook weer een moment dat je 
met elkaar rond de tafel gaat zitten en de maaltijd deelt. En alleen al dat samen 
zitten eten brengt iets teweeg. Soms komt er dan ruimte om dingen uit te praten. 
Maar soms hoeft er niet eens te worden gesproken, is het al genoeg om samen rond 
een tafel te zitten, elkaar even iets aan te geven. 
 



Dat samen eten is alles wat hier gebeurt, maar daarin gebeurt ook alles wat er 
gebeuren moet: herstel van gemeenschap en vertrouwen, verzoening, leven dat 
teruggevonden wordt.  
 
Zonder woorden, in alleen maar een gebaar, een handeling: het zitten in een kring 
en het delen van brood en vis. Dat is wat een ritueel, een sacrament, is: een gebaar 
dat voor zichzelf spreekt en dat door iedere aanwezige in stilte en zonder uitleg 
wordt verstaan. Zo zitten deze zeven daar met Jezus in hun midden.  Niemand die 
iets zegt, maar iedereen denkt hetzelfde. Want ze wisten dat het de Heer was. 
 
Dat zijn de meest kostbare momenten die er zijn. Ieder van ons zal ze hebben 
meegemaakt, momenten waarop woorden niet nodig zijn, waarop het genoeg is om 
bij elkaar te zitten en samen iets te beleven dat boven je uitgaat.  
 
Na het eten, na het delen van brood en vis, daar in die kring, worden er dan toch 
woorden gesproken. En wordt er iets benoemd van dat wonderlijke dat net is 
gebeurd.  Het zijn niet de leerlingen die als eerste het woord nemen, het is Jezus. 
Eén van deze zeven spreekt hij persoonlijk aan.  
 
Je houdt je adem in als dit gebeurt. Ik heb lang gedacht: arme Petrus, wat een 
verschrikkelijk moment moet dat zijn, waarom doet Jezus dit nu waar die anderen 
ook bij zijn, waarom neemt hij hem niet even apart? Maar Jezus kan dit alleen doen 
waar alle anderen ook bij zijn. Want het gaat hier niet alleen om een confrontatie 
tussen Petrus en Jezus, maar om iets dat hen allemaal aangaat. Door zich hier tot 
Petrus te richten, spreekt Jezus de hele kring aan. In de Mattheuspassion is een 
zinnetje te horen dat me lang niet is opgevallen. Het is te lezen in Mattheüs 26 vs 
35, waar staat dat Petrus reageert op Jezus’ voorspelling dat hij hem drie maal zal 
verloochenen met de woorden Al moest ik met u sterven, in geen geval zal ik u 
verloochenen. Het vers eindigt met de woorden: In diezelfde geest spraken ook al de 
leerlingen. 
 
Al de leerlingen. Het is dus niet eerlijk om alleen Petrus de schuld te geven, omdat 
hij nu eenmaal altijd net iets sneller is en net iets harder roept dan de anderen. Het 
gaat hier om een schuld waarin zij allemaal delen. Die wordt zonder woorden 
aangeraakt in het brood en de vis die Jezus rond laat gaan, en die wordt 
aangesproken als Jezus die vraag aan Petrus. De vraag die hij pas stelt nadat brood 
en vis al zijn uitgereikt en hij zijn vrienden zonder woorden al vergeven heeft. 
 
Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief?  Dat is de vraag. De enige vraag die ertoe 
doet. Petrus weet niet wat hij moet zeggen.  Hij is niet meer zo zeker van zichzelf 
dat hij meteen ja kan zeggen zoals hij dolgraag zou willen. Maar in zijn verwarring 
weet hij één ding wel heel zeker: hij wil niet weer de fout wil maken de liefde te 
verloochenen. Petrus vindt daar zo’n prachtige manier voor.  Hij begint zijn antwoord 
niet langer met ik, zoals hij eerder steeds deed, hij begint nu met u. Tot drie keer toe 
zegt hij tegen Jezus: U weet. 
  
Let op, het verraad van Petrus wordt hier met geen woord genoemd, er is geen 
enkele verwijzing naar de haan of naar de verbroken belofte van Jezus nooit in de 



steek laten, noch door Jezus zelf, noch door Petrus. Maar in die woorden U weet  
erkent Petrus wat Jezus al wist lang voordat hij het zelf zag. U weet alles  zegt hij 
tenslotte.  
 
Dat u alles van mij weet en mij nu toch aan blijft kijken, dat alleen maakt dat mijn 
liefde sterker is dan mijn ongelooflijke schaamte en ik toch kan zeggen wat ik bijna 
niet meer durf te zeggen,  maar waarvan ik weet dat het waar is en u weet dat het 
waar is: dat ik u liefheb, dat ik niets liever wil dan mij overgeven aan uw liefde. 
 
Alles ligt in dat ene woordje alles . Daarin komt het allemaal bij elkaar: geloof én 
twijfel,zwakheid én kracht, lafheid én moed, verloochening én belijdenis.  
 
Er is ongelooflijk veel moed voor nodig om je eigen falen onder ogen te zien en 
daarom ergens mee te stoppen. Maar er is nog veel meer moed voor nodig om je 
eigen falen onder ogen te zien en het dan toch weer op te pakken.  
 
Moed, -of misschien is een beter woord vertrouwen. Het gaat om vertrouwen of 
geloof in een wonderlijk weten dat groter is dan wij, dat  alles omvat en alles bij 
elkaar brengt, onze goede en sterke en onze slechte en zwakke kanten, een dieper 
weten waarvoor we niets verborgen hoeven te houden.  
 
Een liefdevolle eerlijkheid, die ons aanziet en die ons op weg stuurt, naar anderen 
toe, mensen die zijn net zoals wij. 
 
   
 
 
 
  


