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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de laatste van een blok met vier 

verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het 

gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We 

lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria 

en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. 

En we horen over Jezus die als een herder voor zijn 

volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Op deze zondag staat Johannes 21:9-19 centraal: 

Petrus krijgt van Jezus de opdracht om voor zijn 

volgelingen te zorgen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op 

Jezus die Petrus vergeeft en hem een opdracht geeft.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 

ons erop dat Petrus van Jezus een nieuwe 

kans krijgt.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Johannes 21 is het laatste hoofdstuk van het 

Johannes-evangelie. Johannes 20:30-31 lijkt 

al een slot van het boek te zijn, maar toch is 

hoofdstuk 21 toegevoegd als een soort epiloog. 

Op deze manier eindigt het evangelie van 

Johannes met een epiloog (slotwoord), zoals het 

begint met een proloog (inleiding) in 1:1-18 (zie 

Bijbel Basics zondag 169).

Na zijn opstanding verschijnt Jezus nog op 

dezelfde Paaszondag aan zijn leerlingen, eerst 

aan Maria (Johannes 20:14-17) en ’s avonds aan 

een paar andere leerlingen (Johannes 20:19-20). 

Een week later komt Jezus opnieuw bij hen. Dan 

is ook Tomas erbij en ook hij gelooft in Jezus 

(Johannes 20:26-29). In de tekst die we vandaag 

lezen, verschijnt Jezus voor de derde keer aan 

zijn volgelingen, deze keer in Galilea, bij het Meer 

van Tiberias (Johannes 21:1-2).

De leerlingen zijn aan het vissen, maar ze hebben 

de hele nacht niets gevangen. Dan roept Jezus 

vanaf de waterkant dat ze hun netten aan 

de andere kant – de rechterkant – van 

de boot moeten uitgooien. De leerlingen 

volgen zijn aanwijzing op en vangen 

vervolgens enorm veel vis. Het is het laatste 

wonder dat Johannes in zijn evangelie beschrijft.

De leerling die wordt omschreven als ‘de leerling 

van wie Jezus veel hield’, is de eerste die Jezus 

herkent. Maar Petrus is de eerste die naar Jezus 

toegaat. Petrus is ook degene die uiteindelijk het 

zware net met vissen aan land sleept. En zoals 

bij alle wonderen van Jezus schuilt ook achter 

dit wonder een diepere betekenis: Petrus mag 

nu weer mensen gaan vangen in plaats van vis 

(Marcus 1:17, Bijbel Basics zondag 37).

Als de leerlingen aan land komen, zit Jezus al bij 

een vuurtje waarop vis ligt te bakken. Er ligt ook 

brood klaar. Jezus geeft de leerlingen te eten van 

het brood en de vis, net als bij de wonderbare 

spijziging (Johannes 6:1-15). Hoewel de leerlingen 

er niet naar durven te vragen, begrijpen ze – 

mede door het delen van het brood en de vis – 

dat Hij Jezus is.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Na het eten spreekt Jezus Petrus direct 

aan (vanaf vers 15). Jezus noemt hem 

bij zijn formele naam: ‘Simon, zoon van 

Johannes’. Hij noemt Simon hier dus niet 

‘Petrus’ (‘rots’), de naam die Hij hem zelf 

gegeven had (Matteüs 16:18).

Jezus vraagt aan Petrus of hij van Hem 

houdt, ‘meer dan de andere leerlingen’ 

(vers 15). Jezus zinspeelt hiermee op de 

eerdere uitspraak van Petrus dat hij de 

enige is die Jezus nooit in de steek zal 

laten (Matteüs 26:33). Daarna voorspelde 

Jezus dat Petrus Hem drie keer zou 

verloochenen (Matteüs 26:34). Later zal 

Petrus inderdaad drie keer ontkennen dat 

hij Jezus kent (Johannes 18:15-27,  

zie ook Bijbel Basics zondag 78 over 

Lucas 22:54-62). Nu antwoordt Petrus drie 

keer dat hij van Jezus houdt (vers 15-17). 

Daarmee is de relatie tussen Petrus en 

Jezus hersteld, en kan Jezus hem een 

belangrijke opdracht geven. Drie keer 

zegt Jezus tegen Petrus: ‘Zorg voor mijn 

volk, zoals een herder voor zijn schapen 

zorgt’. Hiermee geeft Jezus aan 

Petrus de grote opdracht om voor de 

volgelingen van Jezus te zorgen. Nu 

verwijst Jezus dus wél naar de naam 

die Hij zijn leerling eerder gaf: ‘Jij 

bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn 

kerk bouwen’ (Matteüs 16:18).

Petrus’ opdracht om als een herder voor 

de schapen te zorgen geeft Petrus later 

door als opdracht aan alle leiders van de 

kerk (1 Petrus 5:2).

Daarna voorspelt Jezus dat Petrus 

vanwege zijn geloof gedood zal worden. 

Op een eerder moment had Petrus gezegd 

dat hij zijn leven voor Jezus wilde geven 

(Johannes 13:36-37), maar Jezus had 

geantwoord dat Petrus nog niet met Hem 

kon meegaan. ‘Later zul je mij daarheen 

volgen’, had Jezus hem toen verzekerd. En 

nu zegt Jezus dat Petrus zal sterven ‘tot 

eer van God’. Petrus weet nu dat hij zijn 

Meester toch nog mag volgen. Zo krijgen 

de woorden: ‘Volg mij’ een veel diepere en 

verder strekkende betekenis dan Petrus 

de eerste keer had kunnen denken. Hij 

zal de goede herder zelfs tot in de dood 

achternagaan.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 21:16.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 21:17.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  wandelschoenen

-  een steentje

4-8 jaar 

Om te doen: Kleurplaat met drie 

versieringen

Per kind:

- het werkblad

En verder:

-  viltstiften of kleurpotloden

-  scharen

-  lijm

-  doorzichtige oranje folie of 

oranje zijdevloeipapier

-  watjes

-  zilverfolie

Om te doen: Jezus vergeeft Petrus

Per kind:

-  één of twee kleine broodjes of 

krentenbolletjes

En verder:

-  drie vellen papier met een groot 

getekend schaap

-  drie papieren harten

-  plakband

-  lijm

-  eventueel een groot kleed

6-8 jaar 

Om te doen: Pop-upkaart van 

Petrus

Per kind:

-  het werkblad met de pop-upkaart

-  het werkblad met de drie figuren

-  stevig gekleurd A5-papier

En verder:

-  kleurpotloden of viltstiften

-  scharen

-  lijm

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per groepje van vier kinderen:

-  een ballon

-  een plastic rietje

-  plakband

-  bindtouw van ongeveer 

3,50 meter

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Het hart van Petrus

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen

-  een kladpapiertje

Om te doen: Drie keer Petrus

-  kranten

-  een touw

-  een stopwatch

Om te doen: Petrus’ leven krijgt 

weer kleur

-  een keukenrolvel

-  een bakje waar een half 

keukenrolvelletje in past

-  een zwarte stift

-  viltstiften

-  water

Jezus [vroeg]: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je 
van mij?’ Petrus antwoordde: ‘Ja Heer, u weet dat ik 
van u houd.’ Toen zei Jezus: ‘Pas dan goed op mijn 

volk, zoals een herder op zijn schapen past.’

JOHANNES 21:16
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En voor de derde keer vroeg Jezus:  
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ 

Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de 
derde keer vroeg. Hij zei: ‘Heer, u weet alles.  

U weet dat ik van u houd!’ 

JOHANNES 21:17
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