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6. Aan zeven discipelen bij het meer

Verschijningen van Christus

Volgens het verslag in het Marcus evangelie krijgen de vrouwen die en-
gelen in Jezus’ graf zien, de boodschap: “zegt zijn discipelen en Petrus,
dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem
zien, gelijk Hij u gezegd heeft” (Mar 16:7). Maria van
Magdala, de eerste die Christus na zijn opstanding
zag, kreeg een gelijkluidende opdracht: “Ga heen en
bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en
daar zullen zij Mij zien” (Mat 28:10). Toch zijn de
apostelen een week later nog steeds in Jeruzalem,
waar zij op de eerste dag van de volgende week
Christus weer zien. De term ‘broeders’ mag niet tot
de apostelen beperkt worden, want Jezus had im-
mers eens gezegd: “mijn broeders zijn dezen, die het woord van God
horen en doen” (Luc 8:21). Deze belofte aan discipelen van Jezus in het
algemeen is in vervulling gegaan bij een gelegenheid toen meer dan vijf-
honderd mannen de opgestane Heer zagen. Vermoedelijk heeft Christus
de apostelen bij zijn eerste ontmoeting met hen, bevolen voorlopig in Je-
ruzalem te blijven. Direct na hun korte verblijf in Galilea zijn zij weer naar
Jeruzalem teruggekomen, waar zij in de bovenzaal bijeenkomen in afwach-
ting van de beloofde heilige Geest.

Christus’ ontmoeting met Thomas, en zijn vooruit-
ziende woorden: “Zalig zij, die niet gezien hebben
en toch geloven” (Joh 20:29) leiden een passende
afsluitende zin in, waarin Johannes de bedoeling van
zijn schrijven aangeeft: “Jezus heeft nog wel vele
andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen ge-
daan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze
zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de
Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende,
het leven hebt in zijn naam” (Joh 20:30,31).

Na wat lijkt een slotzin te zijn, is echter een verslag toegevoegd van nog
een verschijning van Christus aan zeven discipelen aan de oever van het
meer van Galilea. Jezus’ woorden over de toekomst van Petrus en Johan-
nes gaven blijkbaar aanleiding tot het gerucht dat Christus terug zal komen
terwijl Johannes nog in leven is. Door precies te vertellen wat Christus
had gezegd, laat Johannes in dit verslag geen ruimte voor misverstanden –
wel voor hoop dat Christus’ wederkomst nog moet plaatsvinden.
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Voor de discipelen die naar Galilea zijn teruggereisd is dit geen terug-
keer tot hun bestaanswijze, voordat zij Jezus gingen volgen, maar eerder een
tijd van afwachting. Binnenkort zullen zij Christus weer zien, en Hij heeft
ook gezegd dat Hij ze zal uitzenden. Intussen is er echter geen reden om
niets te doen in afwachting van Christus’ verschijning, en wanneer Petrus
zijn voornemen uitspreekt ‘s nachts te gaan vissen, gaan andere discipelen
met hem mee.

Petrus’ besluit leidt tot een leerzame ervaring. Net
als bij een gelegenheid een paar jaar eerder, levert
al hun arbeid niets op: “Zij vertrokken en gingen
scheep, en in die nacht vingen zij niets” (Joh 21:3).
Als de ochtend begint te gloren zien zij een gestalte
aan de oever, een Man die hen toeroept:
“Kinderen, hebt u ook enige toespijs?” Wanneer zij
terugroepen dat zij niets hebben gevangen, raadt de
Onbekende hen aan het aan de rechterkant van het
schip te proberen. Als zij dat doen, vangen zij zo-
veel vissen in hun net, dat zij het niet meer in het schip kunnen trekken.

De grote vangst doet Johannes inzien dat het Jezus moet zijn, daar op de
oever. Opvallend is dat hij zijn vermoeden alleen uitspreekt tegen Petrus:
“Die discipel dan, die Jezus liefhad, zei tot Petrus: Het is de Here” (vs 7).
Alsof hij hem de gelegenheid wil geven als eerste naar hun Heer te gaan.
En Petrus bedenkt zich inderdaad geen seconde. Misschien is het in zijn
situatie veelzeggend dat hij ongekleed is, en eerst wat aandoet voordat hij
naar Jezus gaat: “Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was,
sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee;
maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver
van het land … en zij sleepten het net met de vissen” (vsn 7 en 8).

Je krijgt de indruk dat de discipelen niet goed weten wat ze nu moeten
doen. Maar Jezus neemt de regie: “Breng van de vissen, die u nu gevangen
hebt” (vs 10). En Petrus gaat direct aan boord en sleept dan het net aan
land, dat ondanks de vele en grote vissen, niet scheurt (vs 11).

Achteraf hebben de discipelen uit deze gebeurtenis veel lering kunnen
trekken. Zonder de Heer zullen zij bij hun vissen van mensen weinig pres-
teren. Het precieze aantal vissen van 153 – dat aanleiding heeft gegeven tot
allerlei verklaringen – is op zichzelf misschien niet zo belangrijk, maar

“Simon, zoon van Johannes
Hebt u Mij waarlijk lief?”
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geeft kennelijk wel aan dat God besloten heeft een vastgesteld aantal gelo-
vigen uit de heidenwereld te roepen, en dat – wanneer dit aantal is be-
reikt – Zijn Koninkrijk zal komen. Steun voor deze opvatting is te vinden in
het antwoord op de roep van de martelaren onder het altaar: “Tot hoe-
lang...? en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, tot-
dat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broe-
ders” (Op 6:11; Rom 11:25).

Bij zijn privé-ontmoeting met Petrus op zijn opstandingsdag heeft Christus
zijn berouwvolle apostel zeker vergeven en in genade hersteld. Nu ge-
bruikt Hij de gelegenheid hem in de aanwezigheid van de anderen openlijk
te herstellen in zijn apostolische ambt. Petrus had zijn Heer tot driemaal
toe verloochend, en nu stelt Christus hem tot driemaal toe de vernederende
vraag of hij Hem liefheeft. Petrus had zich boven de andere discipelen ge-
plaatst door te zeggen: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker
niet!” (Mar 14:29). Met een toespeling hierop spreekt Jezus hem niet aan
met zijn apostolische naam Petrus, maar zegt: “Simon, zoon van Johannes,
hebt u Mij waarlijk lief, meer dan dezen?” (Joh 21:15). Want op het mo-
ment dat hij Christus verloochende ten overstaan van andere mensen, was
hij beslist geen rots (petra) waarop de gemeente gebouwd moest worden.

In dit gesprek worden twee woorden voor liefde gebruikt. En al zijn ze
elders (ook in dit evangelie) als verwisselbare synoniemen gebruikt, zal
dit hier niet toevallig zijn. Het verschil tussen beide is duidelijk, al is dit

moeilijk in onze taal te reproduceren. Het
ene woord heeft de betekenis van een
edele liefde, met bewuste wil en keuze, en
wordt gewoonlijk vertaald met het woord
‘liefde’. Het andere woord betekent per-
soonlijke toegenegenheid en wordt in deze
passage soms vertaald met ‘beminnen’ of
aan Christus ‘gehecht’ zijn. Bij zijn eerste
en tweede vragen gebruikt Jezus het eer-

ste woord, terwijl Petrus drie keer het tweede woord gebruikt. Sommigen
menen dat hij dit uit nederigheid doet, in het besef dat hij zijn Heer
heeft verloochend. Hij wil geen aanspraak maken op liefde in al haar
edelheid, maar meent wel te mogen zeggen dat hij sterk aan Christus
gehecht is. Andere taalkenners echter menen dat Petrus teleurgesteld
is in Christus’ woordkeuze, omdat het dan zou lijken alsof Jezus zijn
sterke persoonlijke toegenegenheid voor Hem in twijfel trekt.

De drievoudige vraag gaat gepaard met een drievoudige opdracht: “Weid
mijn lammeren... Hoed mijn schapen... Weid mijn schapen” (Joh 21:15-17)
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Het bevel zelf bevestigt Petrus in zijn apostolaat. Als gezant van Christus
moet hij zorgen voor jonge en onervaren volgelingen, ook voor de oudere
leden in zijn gemeente. Bovendien draagt hij een grote verantwoordelijk-
heid voor de gehele, wereldwijde gemeente, die door de verkondiging van
het evangelie in de wereld tot stand zal komen. De taak van pastorale
zorg moet ook aan anderen, die geen apostelen zijn, doorgegeven wor-
den, zoals blijkt uit een herinnering aan dit gesprek in Petrus’ brief aan
de gemeenten in Klein Azië: “De oudsten onder u vermaan ik dan als
medeoudste en getuige van het lijden van Christus ... hoedt de kudde van
God, die bij u is ... als voorbeelden voor de kudde. En wanneer de op-
perherder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans van heerlijkheid ver-
werven” (1 Pet 5:1-4).

Ter afsluiting van dit gesprek, bedoeld om
Petrus voor de ogen van de andere aposte-
len in ere te herstellen, vertelt Christus dat
de tijd zal komen wanneer hij God zal ver-
heerlijken door de manier waarop hij zal
sterven: “wanneer u eenmaal oud wordt,
zult u uw handen uitstrekken en een ander
zal u omgorden en u brengen, waar u niet
wilt” (Joh 21:18). De beschrijving is vaag,
maar Petrus zal hieruit hebben begrepen
dat hij ter wille van Christus de marteldood
zal ondergaan. In zijn tweede brief die wij
bezitten schrijft hij: “want ik weet, dat het
afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals
ook onze Here Jezus Christus mij heeft
doen weten” (2 Pet 1:14).

Was het om de aandacht, in deze spannende ontmoeting, van hemzelf af te
leiden dat Petrus vraagt wat met Johannes zal gebeuren? Het resultaat
is de reprimande: “Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat
het u aan? Volg u Mij” (vs 22). Vanwege deze woorden heeft de vroege
gemeente geleefd in de verwachting dat de Heer wellicht zou komen
voordat de laatste apostel gestorven was; een vooruitzicht dat, evenals
zulke woorden als “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij” (Op
22:12), de eerste gelovigen zou opbeuren en stimuleren. Het lijkt waar-
schijnlijk dat Johannes zelf Christus’ woorden op die manier heeft op-
gevat, maar nu hij oud is geworden, wil hij in deze toevoeging aan zijn
evangelie verduidelijken wat en in welke omstandigheden Christus nou
precies vóór Zijn heengaan over zijn toekomst had gesproken.

A.H./J.K.D.


