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Johannes 21 : 1 – 14 (morgendienst)
1

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer
van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon
Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3
Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de
anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze
niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al
wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben
jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan
stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net
uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.
7
De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’
Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op –
meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere
leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter
zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd
el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop
en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net
gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok
het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld
honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen
hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen
wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het
brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de
derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de
dood was opgestaan.
Johannes 21 : 15 – 25 (morgendienst)
15

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’
Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei:
‘Weid mijn lammeren.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van
Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik
van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en voor de derde

maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’
Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij
van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je:
toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen,
je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met
deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van
God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
20
Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus
hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar
Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou
verraden. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt
er met hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw
zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23
Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters
gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet
gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in
leven blijft totdat ik kom.’
24
Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het
ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar
is. 25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor
een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein
zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.
Kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Jona 1 (middagdienst)
1

Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘Maak
je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te
klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3
En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van
de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming
Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te
varen naar Tarsis, weg van de HEER.
4
Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd
zo wild dat het schip dreigde te breken. 5 De zeelieden werden
bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om
het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het
ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe
slaap gevallen. 6 De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem:
‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat
hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7 Intussen
overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te
komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’ Ze wierpen het
lot, en het lot viel op Jona. 8 Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel
ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan
boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk
hoor je?’ 9 Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de
HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land
gemaakt heeft.’ 10 De mannen werden doodsbang, en toen ze van
hem hoorden dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze
tegen hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ 11 En ze vroegen hem:
‘Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want
de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij antwoordde: ‘Gooi
me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat
het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ 13
Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te
komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds
onstuimiger tegen hen tekeer. 14 Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach
HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man
opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U
bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ 15 Toen tilden ze Jona op
en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. 16 De
mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER. Ze
brachten hem een offer en deden hem geloften.

Jona 2 (middagdienst)
1

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en
drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 Toen begon hij in de
buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
3
‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!
4
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
5
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.
6
Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
7
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!
8
Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, HEER,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
9
Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
10
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!’
11
Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.

