Zondagmiddag 2 mei 2021
Tekst: Johannes 21: 7-9, 12b:
7 De discipel dan welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere.
Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed
(want hij was naakt) en wierp zichzelven in de zee.
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet
ver van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met
de vissen.
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en
vis daarop liggen, en brood.
(…)
12 …. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij?
wetende dat het de Heere was.
Thema: “Het is de Heere”. De openbaring van Jezus:
1.

Aan Johannes

2.

Aan Petrus

3.

Aan de ‘zeven’

Liturgie:
Psalm 63: 1, 2
Psalm 63: 6 (koningspsalm)
Lezen: Johannes 21: 1-14
Psalm 33: 6, 10, 11
Psalm 40: 8
Psalm 116: 8, 9
Citaat: “Als de morgen daagt, zal Christus verschijnen”. J.C. Ryle,
Commentaar op Joh. 21.
Leestip:
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Lukas 5: 1-11 (wonderbaarlijke visvangst)
Matth. 4: 17-25 (vissers van mensen)
Matth. 13: 47-58 (het koninkrijk der hemelen is gelijk…)

Gespreksvragen:
1. Waarom kenden de discipelen Jezus niet meteen? Wat kunnen wij hiervan
‘bevindelijk’ leren?
2. Johannes herkent Jezus als eerste. Hoe is hij daarachter gekomen? Waarom
zegt Johannes: ‘het is de Heere’? Wat is er zo speciaal aan deze aanduiding?
3. Waarom springt Petrus overboord? Was dat ‘beter’ dan in het schip blijven?
4. Petrus kleedt zich eerst goed aan. Wat kunnen wij hiervan leren als het gaat
om onze kleding in het algemeen en in het bijzonder als wij naar de kerk gaan?
5. Lees eens Luk. 5:5. Wat zegt Petrus daar? Waarom was het niet goed dat
Petrus eerst zei: ‘ga uit van mij want ik ben een zondig mens’ (Luk. 5:8b)?
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6. Welke verschillen zijn aan te wijzen in de wijze waarop resp. Johannes,
Petrus en de andere vijf discipelen konden zeggen: het is de Heere? Wat
kunnen wij hiervan leren?
7. Lees het citaat van J.C. Ryle. Wat zegt de visvangst over de wederkomst van
Christus?

Voor de kinderen:
1. Hoe kwam het dat de discipelen niet zagen dat de Heere Jezus aan de oever
stond? Antwoord: a) ze hadden slechte ogen, b) de afstand was te groot, c) de
Heere hield Zich nog verborgen.
2. Wie zag het eerste dat het de Heere Jezus was? En wat zei deze discipel
tegen Petrus?
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3. Wat deed Petrus vervolgens toen hij hoorde dat het de Heere Jezus was?
Antwoord: a) hij ging een psalm zingen, b) hij sprong in het water, c) hij
geloofde het niet.
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