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Het gaat vandaag over Johannes 20 en 21.  
 
De Here Jezus is in dit bijbelgedeelte al opgestaan uit de dood: het is al Pasen 
geweest, maar Hij is nog niet naar de hemel gegaan. Hij heeft dan een 
‘opstandingslichaam’ en is niet meer bij de discipelen zoals het was vóórdat Hij 
gekruisigd werd. Maar toch is Hij voor Zijn discipelen nog altijd dezelfde Goede 
Herder.  
 
 
 
Na Zijn opstanding komt Hij eerst twee keer bij 
hen als ze bij elkaar zijn.   
Je weet het vast nog wel: een keer dat Thomas 
er níet was en een keer dat hij er wél was. 
 
 
 
 
 
 
  
De keer daarna laat Hij zich zien als ze aan het werk zijn: aan het vissen.  Daar gaat 
het vandaag over. 
 
 

 
THEMATHEMATHEMATHEMA:  De opgestane Here bereidt Zijn leerlingen verder voor op hun taak in de tijd 
van het niet zien en toch gelovenniet zien en toch gelovenniet zien en toch gelovenniet zien en toch geloven. 
 
1. Een wonderbare visvangst. 
2. Een wonderlijke maaltijd. 
3. Een les voor alle eeuwen. 
 

 
 
 

1.1.1.1.    Een wonderbare visvangst.Een wonderbare visvangst.Een wonderbare visvangst.Een wonderbare visvangst.    
 
Na een hele nacht vissen hebben de discipelen nog niks gevangen. 
Dat is niet fijn!  
Dan komt er iemand op de oever van het meer, die ze zegt om het net aan de andere 
kant uit te gooien. Zou dát helpen?????? Tóch doen ze het.  Ze hebben nog niet door 
dat het de Here Jezus is.  
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En kijk eens wat er gebeurt!!!: 
 

 
 
Er gebeurt een wonder, we hebben het net in de bijbel gelezen: het eerst lege visnet 
zat bóóóóóórdevol!!!  
Dan gaat er bij Johannes een belletje rinkelen: Die man op de oever is de Here Jezus!!! 
 
Wat wil Jezus de discipelen (en ons) met dit wonder leren?: 
 
Jezus had hen bij de tweede ontmoeting de opdracht gegeven om de wereld in te 
gaan en over Hem te vertellen: 

 
“Ik wens jullie vrede! 

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.” 
(Johannes 20: 21) 

 
Door dit wonder laat de Here Jezus hen zien dat Hij er nog altijd voor hen is.  Ze zijn 
van Hem afhankelijk, en kunnen op Hem rekenen. HíjHíjHíjHíj  zorgt voor de visvangst. Ook 
voor ‘de visvangst van mensen’:  Het vertellen van het evangelie is en blijft Zijn werkHet vertellen van het evangelie is en blijft Zijn werkHet vertellen van het evangelie is en blijft Zijn werkHet vertellen van het evangelie is en blijft Zijn werk, 
door het werk van de discipelen. Ook als wíj andere mensen over de Here Jezus 
vertellen. 
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2.2.2.2.    Een wonderlijke maaltijd.Een wonderlijke maaltijd.Een wonderlijke maaltijd.Een wonderlijke maaltijd.    
 
Als de discipelen aan land zijn gekomen met al die gevangen vis, zien ze dat de Here 
Jezus een vuurtje heeft gemaakt om vis op te bakken. Er lag zelfs al vis op.  Er moet 
ook nog wat van de net-gevangen vis bij. Hij heeft ook voor brood gezorgd. Hij nodigt 
ze uit om met Hem te eten. 
Hij zorgt helemaal voor deze maaltijd. Hij is de GastheerHij zorgt helemaal voor deze maaltijd. Hij is de GastheerHij zorgt helemaal voor deze maaltijd. Hij is de GastheerHij zorgt helemaal voor deze maaltijd. Hij is de Gastheer. Er is eten in overvloed. 
 
Hij laat hen zo zien dat Hij voor de verzorging en bescherming van de 
zijnen (dat zijn de discipelen, maar ook wij) blijft zorgen. Dat de zaak en 
de toekomst van Zijn kerk helemaal in Zijn sterke handen liggen. 
 

3.3.3.3.    Een les voor alle eeuwen.Een les voor alle eeuwen.Een les voor alle eeuwen.Een les voor alle eeuwen.    
 
Wij hebben de Here Jezus nooit op aarde gezien. Soms lijkt het misschien wel of Hij er 
niet is. Bijvoorbeeld als alles tegenzit. Als het leven heel moeilijk is.  
Maar wij leren uit deze wonderlijke visvangst en overvloedige maaltijd op het strand: 
 

 
De Here Jezus is en blijft de Goede Herder. De Here Jezus is en blijft de Goede Herder. De Here Jezus is en blijft de Goede Herder. De Here Jezus is en blijft de Goede Herder.     

Hij is altijd met ons, Hij is altijd met ons, Hij is altijd met ons, Hij is altijd met ons,     
ook nu Hij niet meer als mens hier op aarde is.  ook nu Hij niet meer als mens hier op aarde is.  ook nu Hij niet meer als mens hier op aarde is.  ook nu Hij niet meer als mens hier op aarde is.      

 
 
Eén ding is belangrijk: vertrouw alleen op Zijn Woord, wees Hem trouw en vertrouw alleen op Zijn Woord, wees Hem trouw en vertrouw alleen op Zijn Woord, wees Hem trouw en vertrouw alleen op Zijn Woord, wees Hem trouw en heb Hem heb Hem heb Hem heb Hem 
lief! lief! lief! lief!     
Hij is altijd dichtbij ons door Zijn Woord (de bijbel) en de Heilige Geest. Dan zal Hij 
zorgen dat wij dat ook ‘voelen’, dat we zéker weten dat God onze Vader is en de Here 
Jezus de Goede Herder die bij ons is en ons leven leidt.  SÚPER toch?!!! 
 
Vragen:Vragen:Vragen:Vragen:    

1. De Here Jezus is opgestaan toen het Pasen was.  Daarna was Hij nog een 
poosje op aarde. Was Hij toen net zo bij de discipelen als Hij dat vóór Zijn 
sterven was? Leg ook eens uit waarom dat wel of niet zo is.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Wat  zei de Here Jezus tegen de discipelen toen Hij voor de tweede keer bij hen 
kwam?___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Welke opdracht gaf Jezus de discipelen toen ze al de hele nacht aan het vissen 
waren maar niks hadden gevangen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. Luisterden ze? En wat gebeurde er toen? 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. Wat wilde de Here Jezus de discipelen, maar ook ons, hiermee duidelijk maken? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

6. Als de discipelen aan land zijn gekomen met al die vis, nodigt de Here Jezus 
hen uit om met Hem te eten. Wat wil Hij daarmee zeggen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Wat is belangrijk voor ons om te doen, om zeker te weten en te ‘voelen’ dat de 
Here Jezus écht onze Goede Herder is? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Een fijne dag!  
 
Enne … omdat het vandaag ook moederdag is: vergeet 
niet een beetje éxtra lief voor je moeder zijn, hè?! 
Verwen haar maar een beetje door wat lekkers voor 
haar in te schenken of de afwas te doen  .   


