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Ontbyt saam met die Koning                                                               NGW Aanlyn diens 

Johannes 21:1-19                                                                                            19 April 2020 

__________________________________________________________________________ 

 

Inleiding 

 

Die afgelope weke se gebeure wêreldwyd het my laat dink aan die skrywer Charles Dickens 

se openingswoorde in A Tale of Two Cities. Hy begin deur te skryf: “It was the best of times, 

it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the 

epoch of belief, it was the epoch of incredulity, …” 

 

In hierdie grendeltyd ervaar ons iets van hierdie ekstreme. Aan die een kant is daar kosbare 

lewenslesse wat die virus ons leer oor die belangrikheid van verhoudings en om mekaar te 

help, maar aan die ander is daar ook die lelike en hartseer kant wat die virus beklemtoon – 

die maatskaplike krisis, voedsel tekorte in informele nedersettings, misdadigers wat munt 

slaan uit die situasie, vandalisme by skole en plundering van winkels.  

 

Die virus konfronteer ons as samelewing op baie meer vlakke as net die biologiese. It was 

the best of times, it was the worst of times. 

 

Op ‘n manier sluit die kerklike jaar aan by Charles Dickens se opmerking. Die afgelope 

Sondag het ons die Opstanding van die Here Jesus gevier en mekaar herinner dat die graf 

leeg is. The best of times.  

 

Maar tog moet baie van ons steeds ‘n klomp uitdagings trotseer – bekommernis oor 

persoonlike finansies, kinders wat tuisonderrig moet kry met beperkte hulpmiddele , die 

frustrasie van inperking en om nie vrylik te kan beweeg nie, en die verlange na geliefdes:             

“It was the worst of times”  

 

Iets van die radikale teenpole vind ons ook in ons Bybelteks van vandag. Jesus het uit die 

dood opgestaan – die beste nuus ooit, maar waar is Sy dissipels? Terug by die viswaters 

besig om maar weer voor te gaan met hulle ou leefstyl.  

 

‘n Mens sou hoop vir ‘n ander einde as dit. Het die dissipels dan niks in die 3 jaar saam met 

Jesus niks geleer nie? Die lewe kan mos nie net normaal voortgaan nie? ‘n Groter kontras 

kan jy jou nie voorstel nie. 

 

Vanoggend dink ons saam oor Johannes 21:1-19 en ontdek hoe Jesus te werk gaan om Sy 

vriende voor te berei vir die nuwe normaal – ‘n lewe na die Opstanding. Ons tema is: “Ontbyt 

saam met die Koning” 

 

Maar voordat ons dit doen kom ons bid saam 

 

Gebed 

Here Jesus dankie vir ons saamwees. Dankie vir die belofte dat waar twee of meer in U 

naam bymekaar is dat U ook daar is. Dankie dat u liefde en trou nie deur die grense van 

fisiese afstand en die kuberruimte beperk word nie. Dankie ook vir u Woord wat vandag weer 

vir ons oopgebreek word soos vars brood. Kom versadig ons harte nou ook met u 

https://literarydevices.net/charles-dickens/
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teenwoordigheid. Ons vra dit in die naam van Jesus. Die Opgestane Here wat sit aan die 

regterhand van God. Amen  

 

Teks 

Lees Johannes 21:1-19 (NV) 

 

Boodskap 

 

Die afgelope week sê iemand die eerste ding wat hy gaan doen as grendeltyd verby is, is om 

saam met sy vriende te braai. Sy een vriend reageer toe en sê dit klink na ‘n plan maar julle 

kom net nie na my huis toe nie,  – ek is moeg vir my huis. Die behoefte aan fisiese kontak 

met mekaar is groot in die tyd.  

 

Ons sien dit ook raak by Jesus. Toe Sy grendeltyd – sy 3 dae in die graf – verby was het Hy 

weer sy vriende en volgelinge gaan opsoek. In die 40 dae na die opstanding verskyn Hy aan 

heelwat mense. Nie almal herken Hom nie. Maria Magdalena het gedink hy was ‘n tuinier en 

die Emmausgangers het gedink Hy is ‘n reisiger. 

 

Die agtergrond 

Dit is opvallend dat Jesus ook Sy dissipels gaan opsoek het. Hy het ‘n behoefte gehad om 

dieselfde mense weer te sien wat Hom in Sy oomblik van krisis in die steek gelaat en verloën 

het. ‘n Mens sou dink Hy sou kwaad wees vir hulle, maar wat volg is ‘n baie bemoedigende 

ontmoeting met waardevolle lesse ook vir ons vandag. 

 

Die verhaal is uniek aan die Johannes evangelie. Die dissipels vang vis op min of meer 

dieselfde plek waar Jesus hulle destyds geroep het om Sy volgelinge te wees.  

 

Die feit dat hulle teruggekeer het na hulle ou beroep kan op ‘n paar maniere verklaar word. 

Dalk het hulle soos een kommentaar dit beskryf aan “post excitement syndrome” gelei. Te 

veel dinge het die afgelope tyd gebeur wat hulle nie verstaan nie. Daarom gaan die groepie 

ontnugterde mense terug na wat bekend is – die viswaters. 

 

Dalk was hulle skaam oor hulle aandeel in die afgelope dae se gebeure. Dalk het hulle soos 

‘n mislukking gevoel en besluit om ‘n lae profiel te hou deur hulle te isoleer en maar te gaan 

wegkruip by die see. Dit was veral Petrus wat swaar gedra aan sy selfverwyt. 

 

Die “spyt” virus 

Ek dink julle sal met my saamstem dat die keuse vir die woord van die jaar in 2020  definitief 

“Corona virus” sal wees. Dit is al wat ons die afgelope dink, hoor en lees. Maar daar is ‘n 

ander virus wat net so vernietigend is en wat ons in hierdie gedeelte tussen die lyne raak 

lees. Dit is die virus van “selfverwyt”. 

 

Ek vermoed dat Petrus hierdie virus opgedoen het en daarom doen Johannes moeite om die 

leser te vertel van ‘n baie spesiale ontmoeting tussen Jesus en Petrus in hierdie slot 

hoofstuk.  

 

Ek vermoed Petrus is die meeste van almal geruk deur die Paasgebeure. Emosionele en 

impulsiewe Petrus wat uit die boot gespring het om na Jesus te loop op die water, wat sy 
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swaard uitgeruk het en Malgus se oor afgekap het in Getsemane om Jesus te beskerm. 

Petrus wat geweier het dat Jesus sy voete was en selfs bereid was om vir Hom te sterf.  

 

Nou het hy die selfverwyt virus opgedoen en het ‘n klomp skuldgevoelens want dit was hy 

wat die Here verloën het. En omdat hy dalk soos ‘n mislukking gevoel het, het hy seker ook 

maar teruggekeer na die een iets waarmee hy goed was en nie sal misluk nie – om vis te 

vang. 

 

Dalk het Petrus gedink sy mislukking diskwalifiseer hom om verder iets met Jesus te doen te 

hê. Dalk het hy gevoel hy het hierdie hele dissipel en roeping ding verkeerd verstaan. Dalk 

was hy klaar met Jesus. Maar Jesus was nie klaar met Petrus nie. Hy het nog een afspraak 

gehad met sy vriend. Een laaste ontbyt. 

 

Op die spyskaart was daar behalwe vir die vars vis ook ‘n paar ander vars bestanddele wat 

Jesus vir Petrus en Sy vriende wou gee om hulle oë oop te maak vir die nuwe normaal - ‘n 

lewe na die opstanding. 

 

Jesus dek ‘n eenvoudige ontbyttafel om die nuwe normaal in te lei 

Die bekende Sir Winston Churchill het na die verwoesting van die Tweede Wêreldoorlog 

gesê: “Never waste a good crises”. Daarmee het hy sy landgenote uitgedaag om nie net vas 

te kyk in die krisis nie, maar ook die moontlikhede raak te sien van dit wat gaan kom. 

 

Ek is oortuig dat ons huidige situasie ook sulke geleenthede gaan inhou. Jesus kon ook so 

kyk. Waar Petrus en die dissipels nog vasgevang was in hierdie eksistensiële krisis van 

skuld, skaamte en spyt het Hy die tekens van die nuwe koninkryk raakgesien. En om hierdie 

nuwe moontlikhede oop te sluit nooi Hy hulle vir ‘n ontbyt langs die see.    

 

Op die spyskaart was daar behalwe vir die vars vis en brood ook  4 V’s waarna ek graag 

kortliks wil verwys: 

 

Vuur 

Die eerste V lees ons raak in vers 9 – Jesus het “vuur” gemaak. Dit is opmerklik hoe baie 

kere vuur ‘n rol speel in die ontmoetings wat Jesus met sy dissipels, en veral met Petrus 

gehad het. Binne die bestek van ‘n paar dae was daar 3 vure wat betekenisvol was in Petrus 

se lewe. 

 

Die eerste vuur was in die binnehof van die tempel toe Petrus alleen gestaan het en homself 

warm gemaak het. Daar in ‘n oomblik van swakheid het hy die Here 3 x verloën en in ‘n 

oogwink het sy wêreld in duie gestort. 

 

Die tweede vuur was die ontbyt hier in Joh. 21. Jesus nooi Petrus weer nader om ten spyte 

van sy selfverwyt en skuldgevoel weer vars genade te ontvang. 

 

Jesus doen dit want hy het groot ideale vir Petrus. Hy het geweet dat Petrus voorberei moes 

word omdat hy binnekort voor ‘n derde vuur sou staan. In Hand 2 kom die Heilige Gees en 

steek Petrus figuurlik aan die brand. Daardie dag preek hy so vurig dat die kerk in ‘n oogwink 

3000 nuwe dissipels bykry. 
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Vuur in die Bybel is gewoonlik simbolies van reiniging, van nuwe energie en rigting. En dit is 

presies wat Jesus wou hê die dissipels moet snap. Wat vir hulle gelyk het soos die einde van 

‘n reis was toe eindelik maar net die begin van ‘n nuwe avontuur.   

 

Vis 

Die tweede item op die spyskaart was die vis wat hulle self gevang het. Johannes beskryf die 

laaste wonderwerk in detail. Geharde professionele vissermanne kry op hulle eie niks gevang 

nie, maar wanneer die Visser van mense hulle instruksies gee en hulle Hom gehoorsaam 

vang hulle ‘n net vol vis.  

 

153 om presies te wees. Daar is al baie geskryf oor die getal visse en elkeen verklaar dit 

anders. Sommige sê dit stel al die spesies vis voor wat daar was. Sommige sê dit is 

simbolies van al die nasies wat Jesus kom red het. 

 

Die punt wat ons miskyk is dat hierdie net nie geskeur het nie. Johannes wil vir ons aandui 

dat almal welkom is by die Here. Niemand mag verlore gaan nie. Niemand is te onbelangrik, 

te sondig of te stukkend om  Sy liefde te ontvang nie. 

 

En daarom versterk Jesus sy vriende met dieselfde maaltyd wat Hy ook gebruik het toe Hy 

die 5000 mense kos gegee het met die vermeerdering van die brood en vis. Jesus het 

geweet dat Hy in sy vriende se fisiese en geestelike honger moet voorsien, net soos wat Hy 

met die skare gedoen het. 

 

Vandag nog speel die teken van vis ‘n baie belangrike rol in die Christelike geloof. ICHTUS in 

Grieks beteken letterlik: Jesus Christus, seun van God, ons Verlosser. Net soos hierdie 

ontbyt vullend was so versadig Hy ons en nooi minderwaardig en magtelose mense nader 

om Sy gasvryheid te beleef.  

 

Vergifnis 

Die derde bestanddeel op Jesus se spyskaart is vergifnis – die krag van ‘n tweede kans. Hy 

kom na die dissipels toe om die somber, hartseer atmosfeer in hulle harte te verander in een 

van vreugde en opgewondenheid.  

 

Ons sien hoe hierdie tweede kans uitspeel in een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. 

Jesus gaan in gesprek met Petrus die verloëner en bied hom die kans om eens en vir altyd 

vry te word van hierdie emosionele bagasie van skuld, skaamte en verwyt wat hy in hom 

saam dra. 

 

Jesus doen dit deur 3 x vir Petrus te vra of hy hom liefhet. Die manier hoe Jesus dit vra is 

betekenisvol. In die Grieks is daar ‘n paar begrippe vir liefde. Die een is Agape – ‘n liefde wat 

beteken dat ek bereid is om my lewe vir ander af te lê en Philo – die tipe liefde wat ‘n mens 

tussen vriende sien. 

 

Jesus vra telkens vir Petrus het jy my agape? Maar telkens antwoord Petrus. Ja Here ek het 

u Philo. Twee maal antwoord Petrus met ‘n Philo liefde want hy besef hy het Jesus nie so lief 

gehad soos wat Jesus hom liefhet nie.  
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En dan vra Jesus vir Petrus ‘n derde maal. Maar hierdie keer vra hy: Petrus, het jy my Philo? 

Petrus besef wat Jesus doen en begin huil. Hy antwoord: Here u weet alles. U weet ek het u 

nie agape liefgehad toe dit saak maak nie, maar ek het u lief. Daardie verklaring is genoeg vir 

Jesus en hy stel Petrus aan as die Rots – die een wat die herder vir Sy skape moet wees. 

 

Ek hoop jy kan sien wat hier gebeur. Jesus se heel laaste wonderwerk was nie die vang van 

‘n klomp visse nie, maar die wonder van vergifnis. Die wonder om iemand te herstel en verby 

sy foute te kyk. 

 

Volg My opdrag 

Toe die dissipels en Petrus besef dat hulle vergewe en herstel is kon Jesus die laaste 

bestanddeel van die spyskaart vir hulle gee. ‘n Nuwe opdrag – presies soos 3 jaar vantevore. 

In vers 19 sê: Volg My. Hierdie vissers word nou herders en saam met die krag van die Here 

kon hulle ‘n nuwe normaal – ‘n nuwe storie van die goeie nuus na ‘n stukkende wêreld bring. 

 

Ek hoop jy sien vandag ook iets van jouself raak in hierdie verhaal. Churchill se woorde: 

never waste a good crisis is vandag net so waar soos net na die Tweede Wêreldoorlog.  

 

Die COVID-19 krisis sal verbygaan en ‘n nuwe normaal wag om gebore te word. Gelowiges 

verstaan iets hiervan. Van die vroegste tye af word ons al uitgestuur met die opdrag om 

anders te wees. Word ons geroep om in stukkende en uitdagende omstandighede ons 

gemeenskap te gaan oorrompel met ‘n boodskap van hoop, van liefde en genade.  

 

Maar om gereed en bruikbaar te wees moet ons ook in hierdie grendeltyd onsself voorberei. 

 

Ons sal moet besef dat net soos wat ons in die Christelike geloof praat van v.C (voor 

Christus) en n.C (na Christus) daar ook ‘n voor Corona wêreld en ‘n na Corona wêreld is wat 

wag. 

 

Jesus se ontbyt met sy vriende was ‘n doelbewuste en berekende ontmoeting om hulle te 

mobiliseer vir ‘n lewe na die opstanding. Hy wou hulle herinner dat hulle meer is as net 

vissers – dat hulle ‘n roeping het om ‘n verskil te maak. Daardie ontmoeting word die 

lanseerbasis om uit hulle grendeltyd – uit hulle wegkruip en saamsmelt langs die viswaters te 

breek en ‘n impak te gaan maak. 

 

Ons staan ook voor so ‘n keuse. Die Here ontmoet ons in hierdie grendeltyd en vra ons: Wat 

gebeur hierna? Gaan ons maar net terugval op die ou normaal of leef ons ‘n 

opstandingslewe in die nuwe normaal wat volg: 

 

As ons hierdie uitnodiging aanneem sal ons ‘n paar dinge anders moet doen: 

 

Nuut te kyk na onsself 

Ons sal eerstens moet nuut kyk na onsself. Ons sal moet breek met ou gewoontes. Ons sal 

moet ophou wegkruiper speel soos Petrus langs die see en oorgee aan die Een wat nooit 

klaar is met ons nie. Dalk is jou omstandighede op die oomblik van so aard dat jy eintlik maar 

net jou bedankingsbrief vir geloof wil ingee, maar die Here sal aanhou om jou te kom soek 

net soos Hy gedoen het met sy vriende wat weer wou terugkeer na hulle ou lewe. Daar is 

eenvoudig te veel op die spel vir die Here om net tou op te gee met jou. Hy het te duur betaal 
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vir jou. Leer daarom in hierdie grendeltyd om weer jou waarde in Hom te ontdek. Leer kyk na 

jouself deur Sy oë en nie deur jou foute nie. 

 

Nuut kyk na mekaar 

Die implikasies van ‘n lewe na die opstanding beteken ook dat ons sal leer om nuut te kyk na 

mekaar. Ons het mekaar nodiger as ooit vantevore. Soos wat die vissermanne saamgewerk 

het om vis te vang sou hulle van nou af moes saamwerk as bedienaars van die goeie nuus. 

Elkeen sou ‘n noodsaaklike rol vervul – die een nie belangriker as die ander nie.  

 

As ons kyk na wat die virus doen die afgelope maande dan besef ons dit is ‘n groot 

gelykmaker. Dit onderskei nie tussen kulture, gelowe, beroepe, jou finansiële posisie of jou 

status nie. In die wêreld voor die Corona virus was ons baie ingestel op klasse en status. 

Ons helde was Hollywood sterre, sportsterre en musikante – om die waarheid te sê ons het 

baie van hierdie mense verafgod, maar nou sit hulle net soos ons in huise vasgekluister.  

 

Maar ewe skielik is daar nuwe helde. Mense wat essensiële dienste lewer is nou ewe 

belangrik en gelyk: mediese personeel en vullisverwyderaars, polisiebeamptes en kassiere 

almal ewe noodsaaklik. As ‘n samelewing sal ons ook met nuwe oë – deur God se oë na 

mekaar moet kyk na hierdie krisis. 

 

Jesus het by daardie laaste ontbyt op niemand neergekyk nie – die Koning was nie te 

belangrik om sy vriende te bedien met ‘n ete nie. Mag ons ook leer om na hierdie krisis met 

nuwe oë na mekaar te kyk in ons land. Nie vanuit ‘n posisie van hoogmoed en mag nie, maar 

een waar ons mekaar sal raaksien soos wat Jesus ons raaksien.  

 

Nuut kyk na ons roeping 

Die laaste implikasie van ‘n lewe na die opstanding is dat ons ook ons roeping sal moet  

verfyn. Wanneer Jesus vir Petrus weer bevestig met ‘n nuwe roeping herinner dit ons dat ons 

meer is as die somtotaal van ons mislukkings, dat ons waarde nie uitsluitlik bepaal word in 

hoeveel kere ons geval het en hoeveel foute ons gemaak het nie. By die ontbyt kyk die Here 

verby die dissipels se foute en mobiliseer hulle om bedienaars van ‘n nuwe toekoms te wees.  

Is ons gereed om soos Petrus gestuur te word na waar die Here ons nodig het na afloop van 

hierdie krisis? Of sal ons maar weer verskonings uitdink? Onthou Hy soek nie volmaakte 

leiers nie, Hy soek gewillige dienaars. 

 

Slot 

Die sangeres Karen Zoid het ‘n week gelede ‘n pragtige lied vrygestel. Die titel is “Toe die 

wêreld stil gaan staan”. Die lied fokus op die mooi dinge wat ook uit die krisis kan kom waarin 

ons tans is. ‘n Paar van die reëls uit die lirieke het my diep geraak. Dit sê “Die helde was 

weer mense…minder selfvoldaan. Ons wil stadig oor die klippe. Ons sal stadig weer opstaan. 

Daar was stilte vir die dromer wat êrens heen wil gaan. Ons was broers en ons was susters 

toe die wêreld stil gaan staan. 

Vir ‘n oomblik het die wêreld ook daar langs die ontbyttafel saam met Jesus gaan stilstaan. 

Jesus het hulle weer herinner wat belangrik is. Hy het hulle ‘n nuwe missie gegee. Hulle 

moes kerk gaan wees in ‘n stukkende wêreld en nie langer wegkruip nie. Mag ons dit ook 

onthou. Hierdie grendeltyd is bloot die voorbereiding vir groter dinge wat gaan kom. 

Geleenthede om anders en nuut te gaan leef as Sy gestuurdes en om deel te wees van die 

opbou en die oplossings na hierdie krisis. 
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Amen 

Kom ons bid saam 

Dankie Here dat u verder kan sien as krisisse. Dankie dat u opstanding ook nuwe 

moontlikhede oopsluit. Help ons om nie terug te val op die ou roetines en gewoontes nie, 

maar om die nuwe normaal te gaan inkleur met ‘n boodskap van hoop, redding en bevryding. 

Help ons om in hierdie grendeltyd voor te berei vir dit wat gaan kom – help ons om met 

waagmoed uit te gaan en as gestuurdes ‘n stukkende land te help opbou. Ons bid dit in 

Jesus se naam. Amen 

Dankoffers 

Daar is nou ‘n geleentheid om die Here ook te kan dien met u bydrae. Baie dankie aan 

elkeen van u wat steeds ons bedieninge en projekte in hierdie tyd finansieel ondersteun. 

Seëngroet 

Die genade van ons HJC, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid vd HG sal 

ons inspireer en toerus vir die dae wat kom. Amen 

______________ 

Dr Neil du Plessis 

NG Weltevreden 

 


