
Heb je me lief? (Joh. 21: 15 – 24)                                       ds Arjan Noordhoek  

Silo ZONDAG CANTATE 29 april 2018     Lezingen: Psalm 98 en Johannes 21: 15-19 
 
INLEIDING  
“Hou je van me?“ Hoe vaak wordt dit niet als gewoonte aan elkaar gevraagd. Met een eenvoudig “Ja hoor” kan 
je dan gerustgesteld weer verder met elkaar. Maar in het gesprek tussen de opgestane Jezus en Simon Petrus 
klinkt deze vraag als een zware last, na wat er eerder met Petrus was gebeurd. Een relatiecrisis vraagt om 
therapie die vaak heel confronterend is. In Johannes 21 wordt duidelijk dat mensen niet in staat zijn om 
consequent Jezus te volgen. Maar toch krijgen zij van Jezus als therapeut grote taken toevertrouwd. Dat is een 
genade die groter is dan ons hart. Wat zijn jouw ideeen over liefhebben en welke taken zie jij voor jezelf waar 
het gaat over zorgen voor mensen? Op deze Zondag Cantate gaan we ook zingend elkaar aanspreken en 
ontmoeten   

Er moet iets rechtgezet worden. 
Je kunt het gesprek tussen Jezus en Petrus, dat we vandaag overdenken, niet begrijpen zonder de 
voorgeschiedenis te kennen. De meesten zullen dat wel weten. Want het is dezelfde Petrus die nog 
maar pas geleden heeft ontkend dat hij één van de vrienden van Jezus is. Terwijl nota bene Jezus het 
zelf al voorspeld had, dat hij dat zou doen, maar toen had Petrus dat nog heftig ontkend. Ik? U 
verloochenen? Geen sprake van. Maar u kent het verhaal. Drie keer heeft hij heftig nee geschud. 
Toen het erop aankwam. En toen kraaide de haan. (Je hoort soms weleens dat de haan drie keer 
kraaide, maar dat is dus niet zo. Petrus verloochende Jezus drie keer; de haan hoefde maar één keer 
te kraaien, en toen wist Petrus wel hoe laat het was…) 

Die drie keer keren in dit verhaal terug. Dat is dus niet toevallig. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus (bij 
zijn oude naam Simon, zoon van Jan) of hij wel van hem houdt. Het is allemaal wat pijnlijk. Zelfs wij 
kunnen er ons wat ongemakkelijk bij gaan voelen. U weet immers ook hoe lastig het is, om je falen 
toe te geven. Sorry seems to be the hardest word – sorry zeggen is het moeilijkste dat er is. Hoe vaak 
bedenk je niet een uitvlucht, of draai je er om heen, of voer je allerlei verzachtende omstandigheden 
aan – en die zijn er altijd wel te vinden; maar echt zeggen, ruiterlijk toegeven: ik heb verkeerd 
gedaan, ik had dat niet moeten zeggen, ik had dat niet moeten doen – hoe lastig is dat. 

En dan moet Petrus drie keer door het stof. Zo voelt het toch. Een keer is kennelijk niet voldoende. Is 
dat nu echt nodig? Ja – die drie keer is natuurlijk niet toevallig, dat heeft alles met de drievoudige 
verloochening van Petrus te maken, maar toch. Hier laat zich al het programma van herstel zien, wat 
drie keer is misgegaan, zal met drie bewegingen van Jezus als therapeut worden goedgemaakt.  

Er is geen sprake van dat Jezus Petrus vergeeft, of in genade aanneemt, zoals we dat vroeger zeiden. 
Die woorden vallen niet. Jezus is niet boos, maar wel verdrietig. In plaats van klip en klaar zeggen 
waar het op staat, – waar was jij nou toen ik je nodig had? – in plaats daarvan wordt hij niet boos op 
Petrus, maar stelt hij de indringende vraag, tot drie keer, heb je mij lief? Ja, zelfs: heb je mij lief, 
meer dan de anderen? Wat moet je daarop nu zeggen…?  

(Eerst met werkwoord agapeoo=geestelijke liefde, daarna met werkwoord fileoo= vrienden liefde) 
Alsof in een relatie de een tegen de ander zegt: hou je nog van mij? Ja, wat wil je horen… 
Wat is een liefdesverklaring waard als je er om vragen moet? Is dat niet wat hier gebeurt? 
Geen wonder dat Petrus er verdrietig van wordt, als Jezus voor de derde keer op dat gevoelige punt 
drukt.  

Ik weet nog goed hoe we als jonge studenten aan een joodse hoogleraar ons verdriet voorlegden dat 
er nog zo weinig wereldvrede was, hij zei: Gezegend ben jij dat je dit verdriet hebt….) 



Als je er wat langer bij stilstaat, dan zitten er allerlei lagen en onderlagen in dit gesprek. Zoals dat 
altijd het geval is, in ieder menselijk gesprek. Daar speelt altijd van alles tegelijk mee, onderhuids, in 
de woorden, maar soms vaker nog in wat niet gezegd wordt. 

Het gaat hier om het herstellen van relatie. Er moet iets rechtgezet worden. 
Het lijkt alsof dat ook in die andere verhalen van na Pasen aan de orde is. Jezus verschijnt op een 
wonderlijke manier aan zijn leerlingen, na zijn dood aan het kruis. Ze weten niet goed wat ze ervan 
moeten denken – en wij eigenlijk ook niet. Er is een wonderlijke sfeer van dubbelzinnigheid, van 
nabijheid en distantie, van contact met Jezus na zijn dood, maar ook van afstand. Het is niet meer zo 
als het was. Er staat iets tussen. Maar tegelijk moet de relatie hersteld worden. Niet gerepareerd in 
de zin dat alles weer bij het oude is. Dat kan niet. Maar wel zo dat er een nieuw verband wordt 
gemaakt, dat de gemeenschap van Jezus met zijn leerlingen op een nieuwe manier wordt beleefd én 
hersteld. De vraag voor ons nu is: hoe en waar is Jezus als de levende aanwezig? 

Als je van een afstandje kijkt naar de typische verhalen die in het evangelie van Johannes worden 
verteld na Pasen, dan kun je dat aanwijzen. 
[Voor wie dat interessant vindt: de evangeliën vertellen allemaal over Pasen, uiteraard, maar ieder 
heeft andere verhalen over de periode daarna. Dat is opvallend, en dat laat zien dat ieder van de 
evangelisten eigen accenten zet. De eigen kleur van Johannes is misschien wel dat herstel van 
relaties.]  Hij laat op drie manieren zien hoe Jezus aanwezig is als de Opgestane: 

1– Bij Johannes komt Jezus op de dag van Pasen in de kring van de leerlingen – door de dichte deur 
heen – en blaast hij over hen heen met de adem van Pinksteren. Ontvang de heilige Geest. Een 
nieuwe verbondenheid, maar nu door de Geest en door de kracht om te vergeven. Hier staat het 
woord wel, het is aan mensen gegeven om elkaar te vergeven, om relaties te herstellen (20: 23). 
2– Vervolgens vertelt Johannes – als enige dus – het verhaal van ongelovige Tomas. Tomas die er niet 
bij was, die eerste avond, maar er wel bij hoort. Relaties moeten worden hersteld. Tomas die er een 
week later dus wel is, en die ook met zijn twijfel en zijn aarzelingen er toch bij hoort, omdat Jezus 
dat wil. Hij laat zijn wonden zien: geen herstel zonder het pijnlijke onder ogen te zien….  
3– En dan nu dit verhaal van Petrus, refererend aan de relatie-breuk, aan de verloochening; maar 
alles is erop gericht om die breuk te herstellen. Jezus zegt niet, Petrus heeft gefaald voor de test, met 
hem kan ik als het erop aankomt niks beginnen, je bent afgeschreven. Nee, juist Petrus heeft hij 
nodig, hoort er bij, misschien wel juist om wat hij heeft meegemaakt en doorgemaakt. In ieder 
geval: Jezus wil ons allen gebruiken met fouten en gebreken omdat relaties moeten worden hersteld.  

Is dat, als je nog meer op een afstandje gaat kijken, niet ook waar het bij Pasen en alles wat daar uit 
voortvloeit helemaal om gaat. Relatie die wordt hersteld. 
Alles lijkt dood te lopen op het kruis. De dood als het definitieve einde. Het zwart van de nacht. Maar 
dan blijkt Gods scheppende macht. Het einde wordt een nieuw begin. De dood is het einde niet. Er is 
een toekomst voorbij aan de dood. Er is een morgen aan het einde van de nacht. Relatie wordt 
hersteld. Maar tegelijk is het niet meer zo als daarvoor. 
Dat is die vreemde dubbelheid, die bij het leven hoort, het leven dat altijd doorgaat. Anders en toch 
hetzelfde, hetzelfde en toch anders. 

Als dat de betekenis van Pasen is, één van de betekenissen, dat relaties worden hersteld, dan kan 
dat ons vandaag ook inspireren en richting wijzen. 
De dood maakt aan alles een einde. Op de dood loopt alles stuk. Maar Pasen is, de overwinning op 
die dood; de overwinning op de stukmaker. Pasen is Gods helende macht, de kracht van de 
verbinding, de kracht die relaties herstelt, over grenzen heen die voor ons ondoordringbaar zijn, of 
waarvan wij denken dat ze dat zijn.  Daarom betekent Pasen ook altijd, dat je mogelijkheden 



worden verruimd. Dankzij Pasen mogen we op meer hopen dan mogelijk is en meer verwachten dan 
redelijk is. Het wakkert onze creativiteit aan. 

Als het gaat om herstel van relaties, dan hoef je meteen maar aan je eigen relaties te denken, aan de 
verbroken vriendschappen, aan de gestoorde familierelaties, om te beseffen hoe lastig en moeilijk 
dat is. Om dat te geloven. Om daaraan te werken. Laat staan als we het betrekken op relaties die zijn 
verbroken doordat de dood tussenbeide is gekomen. De mensen die we moesten loslaten. Degenen 
van wie we afscheid moesten nemen. 
Pasen herstelt relaties? Ja, maar het wordt nooit meer zo als het was. Dat ook. En toch. 

Er is de belofte van relatieherstel, die uit dit verhaal en dit bijzondere gesprek spreekt. Jezus schrijft 
Petrus niet af. Integendeel. Alles is erop gericht hem erbij te houden. Ook al is er van alles gebeurd. 
Petrus hoeft maar één ding te doen: Jezus te volgen, minder met zijn IK bezig zijn en meer met WIJ 
als zijn kudde, zijn volgelingen… 
Aan het einde van het gesprek, als Petrus drie keer zijn liefde voor Jezus heeft bevestigd, en Jezus 
drie keer heeft gezegd dat Petrus de schapen (de kudde, de kerk) moet hoeden, staat die wonderlijke 
uitspraak: als je jong bent, ga je waarheen je wilt; maar als je oud bent, brengen ze je waar je niet 
wilt zijn. En dan die ene opdracht: volg mij! 
Ik moet zo denken aan de ouderen, die dat kennen: minder zelfstandig met eigen kracht, maar meer 
afhankelijk worden van de kracht van anderen, die je niet altijd brengen op de plek waar je echt wilt 
zijn. 

-Volg mij, zegt Jezus, de opgestane. Je zult kracht naar kruis krijgen, zoals Jezus als godszoon dat 
heeft voorgedaan. 
-Volg mij, op de weg van het leven – niet van de dood – de weg van herstel, van dingen die moeten 
worden rechtgezet. Je mag staan in die wereldwijde beweging van mensen die Hem volgden, die 
Hem herkennen in wat er gebeurt en wat er tegen hen gezegd wordt ( bv Emmausgangers)  Die voor 
de duvel en de dood niet bang zijn, omdat ze weten dat er leven is, waar Jezus is.  
-Volg mij, en er gaat een wereld voor je open. 
AMEN 

EXEGESE: 
-agape: het bijbelse woord voor liefde van God en mensen, de geestelijke liefde! 
-Joh 21, 15: -eerste en tweede vraag met bijbelse ww agapaoo, geestelijke liefde.  
Antwoord is fileoo, vriendschappelijk manier. Opdracht is ‘weid lammeren, de kleinste dieren’. 
Boskoo betekent ‘weiden, hoeden’ Tweede keer opdracht hoed schapen, poimainoo =herder zijn. 
-Drie keer: waar het drie keer fout ging, wordt nu met juiste antwoord/ juiste handelen drie keer een 
nwe opdracht gegeven! 
- Geen verwijt maar herstellende woorden met opdracht! 
- Verleden doorbreken: soms met harde therapie : niet langer uitvluchten of snelle excuses, maar 
door de pijn te voelen en onder ogen te zien wat er mis is gegaan 
-Verloochening = ontkennen dat je Hem kent, dat Hij voor jou belangrijk is, wat Hij je leerde … 
Maar ook afweer van wat Jezus je te geven heeft ZIE JOH 13 voetwassing en Petrus’ afweer. 

Relatieherstel :  
1 door VERLEDEN los te laten en te VERGEVEN : volgens Johannes door JC mogelijk na Pasen!  
2 van IK naar WIJ: niet mijn Vader, maar onze Vader, minder IK-gericht, meer dienstbaar leven, 
eerbied met en voor anderen (Zijn kudde, Zijn schapen): geen genade zonder verbondenheid met die 
kudde! Ook Petrus wordt aangezegd dat hij zijn leven niet zelf in de hand heeft (kruisdood te Rome) ! 
3 VOLG MIJ: na Pasen zijn grenzen doorbroken en zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Over hele 
wereld mensen actief en niet bang voor doodgaan…in Zijn kracht leven en vergeven, geloven in 
nieuw begin…   



 


