Vertelschets 5: Heb je Mij lief?
Beginzin:
Kijk, daar zitten zeven mannen bij ekaar aan de zee van Tibérias!
Bij de zee van Tibérias
• Zeven discipelen zitten bijeen bij de zee van Tibérias
• Het zijn Simon Petrus, Thomas, Nathánaël, Johannes en Jakobus, en twee andere discipelen van
Jezus.
• De discipelen wachten op een ontmoeting met de Heere Jezus. Dat heeft Hij beloofd, en wat Hij
belooft, dat doet Hij!
• Simon Petrus zegt dat hij gaat vissen.
• De andere mannen gaan met hem mee in het schip.
• Hoewel ’s nachts de vangst veel beter is dan overdag, vangen de discipelen de hele nacht niets.
Wat zullen ze teleurgesteld geweest zijn!
De verschijning van de Heere Jezus
• Als de zon opkomt, zien de discipelen een man op de oever staan. De discipelen weten niet dat het
de Heere Jezus is.
• De man zegt: ‘Kinderkens, hebben jullie niet enige toespijs’?
• ‘Nee’, zeggen de discipelen.
Voor de tweede keer het net uitgeworpen
• De man aan de oever van het meer zegt, dat de discipelen het net aan de rechterkant van het schip
moeten uitgooien. Hij geeft daarbij een rijke belofte: ‘en gij zult vinden’.
• Deze belofte geldt hier niet alleen als garantie dat de discipelen (veel) vis zullen vangen, maar ook
voor jou en mij. Als je de Heere Jezus zoekt, dan zul je Hem vinden!
• De discipelen luisteren naar de man en werpen het net, zonder tegenspreken, aan de rechterzijde
van het schip uit. Wat een vertrouwen!
• Als snel is het net zo vol met vis, dat de discipelen het niet kunnen trekken.
• De Heilige Geest opent de ogen van Johannes. Hij roept het uit van blijdschap: ‘Het is de Heere!’
Ben jij ook zo blij, als je over de Heere leest, of als je met Hem spreekt…?
• Simon Petrus hoort dit, en trekt zijn opperkleed (onderkleed/hemd) omhoog zodat hij naar de
oever kan zwemmen.
• De afstand van de boot naar de oever is 200 el, dat is ongeveer 90-100 meter.
• Ook de anderen discipelen komen nu naar de oever. Zij slepen het net met zich mee, omdat het te
zwaar is om aan boord te trekken.
Aan de oever
• De Heere Jezus heeft een kolenvuur gemaakt, met daarop brood en vis.
• Simon Petrus trekt het net – met 153 vissen – op het land. Het is een wonder dat het net niet
scheurt door het zware gewicht van de vissen.
• De discipelen en de Heere Jezus eten samen het middagmaal. Ze durven niet aan de Heere Jezus te
vragen of Hij het is, het is duidelijk dat Hij het is.

•

Dit was de derde keer dat de Heere Jezus aan de discipelen is verschenen.

Jezus en Petrus
• Na het eten spreekt de Heere Jezus’ Petrus aan. ‘Simon, zoon van Jonas, heb je Mij lief?’
• Petrus antwoordt: ‘Ja Heere, U weet dat ik U liefheb!’ Jezus antwoordt: ‘Weid Mijn lammeren’.
• De Heere Jezus stelt de vraag nog een keer. Petrus antwoordt hetzelfde.
• De Heere Jezus geeft nogmaals een opdracht: ‘Hoed mijn schapen’, zorg voor Mijn gemeente als
een herder voor zijn schapen en lammetjes.
• De Heere Jezus stelt de vraag voor de derde keer. Voor de derde maal…. Petrus heeft de Heere toch
ook drie keer verloochend?
• Petrus wordt verdrietig, en buigt bedroefd zijn hoofd. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus twijfelt aan
Petrus’ liefde voor Hem! ‘Heere, U weet alle dingen, U weet toch, dat ik U liefheb!
• Jezus antwoordt: ‘Weid Mijn schapen’.
• De Heere Jezus voorzegt, dat Petrus geen makkelijk leven tegemoet gaat. Petrus zal de marteldood
sterven. Het leven met de Heere is niet altijd een makkelijk leven, maar wel een rijk leven! ‘Volg
mij’, zegt de Heere.
Eindzin
De Heere zegt het vandaag ook tegen jou: “Volg Mij!”

