Schriftlezing: Johannes 21:1-19 Tekst: Johannes
21:15-17 Thema: Vergeving
Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 103:2, Ps. 25:3 en 5, Ps.
116:1, Ps. 8:1 en 4
Hoofdpunten van de preek
Simon Petrus heeft Jezus laten vallen, maar Jezus
laat hem niet vallen. Hij zoekt Petrus na alles wat er
gebeurd is op.

maar 1 antwoord horen: ‘ja.’ ‘Nee’ wordt niet
aanvaard.
Maar wat nu, als in alles ‘nee’ blijkt? Petrus weet dat
Jezus álles weet. Ook dat hij Jezus liet vallen en zich
voor hem schaamde.
Mooi antwoord. U weet alle dingen: dat ik ondanks al
mijn missers, twijfel, slapheid en andere zonden diep
in mijn hart van U houd.

Vraag
Jezus maakt hem geen verwijten, maar stelt 3x
dezelfde dringende vraag: ‘Simon, heb je Mij lief?’

Het gaat om liefde. Dáár vraagt Jezus naar. Niet
naar… vul eens in? In de preek voorbeelden.

Simon, géén Petrus. Hij kreeg de erenaam Petrus
nadat hij op een geweldige manier verwoord had wie
Jezus is. Die naam is hij nu niet meer waard, nadat
hij Jezus heeft laten vallen: ‘ik ken Hem niet.’

Jezus
Waarom vraagt Jezus om liefde voor Hem? Alle
godsdiensten vragen om onderwerping,
gehoorzaamheid enz., maar niet om liefde.

Dat kunnen wij ook wel zeggen of doen: ons
schamen voor Jezus. Bang zijn voor de gevolgen.
Denk eens na over hoe je dat doet. In de preek
voorbeelden.

De God van de bijbel is liefde. Hij vraagt om onze
liefde, zo horen we bij Hem. Alleen door liefde
ontstaat een relatie met God.

Jezus laat Simon niet vallen. Jou en u ook niet. Hij
zoekt je op om de relatie te herstellen. Wat
bijzonder! Zo is Jezus, de Zoon van God.
Liefde
Jezus stelt een dringende vraag: heb je Mij lief? Om
(het antwoord op) deze vraag draait alles. Jezus wil
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Die liefde is er niet vanzelf. Wel van God, maar niet
van ons. Dat komt door de zonde. God laat het niet
daarbij!
Om onze zonde te kunnen vergeven kwam Zijn
Zoon. Hij vergeeft altijd alle zonden van iedereen die
van Hem houdt = geloof.

