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Vrydag, 19 April 2020 

Skriflesing: Johannes 21:1-14  

Tema:    Die beste stuurman staan aan wal.   

    

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Johannes 21:1-14   

Jesus verskyn nog 'n keer aan sy dissipels 

Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: 

Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns 

van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek 

gaan visvang.” 

“Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. 

Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. 

Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit 

Hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?” 

“Nee,” antwoord hulle Hom. 

Hy sê toe vir hulle: “Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.” 

Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek 

nie. 

Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” 

Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek – want sy bolyf was kaal – 

en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent honderd tree. Die 

ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land 

kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: 

“Bring van die vis wat julle nou net gevang het.” 

Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 

honderd drie en vyftig, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. 

Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” 

Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet 

dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. 
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Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek 

is. 

 

PREEK – (Die wil van God/die wet – Riglyne vir geloofslewe) 

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Verlede naweek was Paasnaweek en ons het die dag toe Jesus uit die dood op gestaan het 

herdenk. Nou is dit die naweek na die Paasnaweek en ons kyk na ‘n gebeurtenis, waar Jesus 

aan die dissipels verskyn het. Dis die derde keer dat Jesus, na Sy opstanding, aan die dissipels 

verskyn.  

 

Kan nie niks sit en doen nie 

Soos ons gelees het, is van die dissipels in Galilea. Petrus sê vir van die ander dissipels, 

‘Manne, ek wil gaan visvang.’ Hulle is by die see van Tiberias wat ook die see van Galilea 

genoem word. Van die ander dissipels sê vir Petrus, ‘Ons kom saam met jou’. 

 

Onthou, dat baie van hierdie dissipels was vissermanne. Die rede vir waarom Petrus wou gaan 

vis vang is nie duidelik nie. Miskien was hulle honger. Miskien was hulle verveeld en het iets 

gesoek om te doen. Hulle het Jesus nou al twee keer gesien. Hulle weet Hy lewe en dalk het 

hulle vir Hom gesit en wag om weer na hulle toe te kom. Maar hulle kon nie niks sit en doen 

nie.  

 

Broers en susters, ons is in hierdie lewe en ons kan nie in die lewe niks sit en doen nie. Elke 

liewe mens, wat die vermoë het, kan iets doen in hierdie lewe.  

Ons kom in hierdie wêreld in en ons leer onsself ken,  

ons leer waarvan ons hou en  

ons leer hoe ons in hierdie wêreld kan lewe.  

Ons leer dat dit nie sommer maklik is om te lewe in hierdie wêreld nie.  

Ons kom agter dat ons vir onsself moet lewe en  

ons leer lateraan dat ons ook vir ander mense kan lewe.  

En die meeste mense besef dat hulle nie maar net kan sit en niks doen nie, hulle moet iets doen 

sodat hulle kan lewe in hierdie lewe.  

 

Ons sê, soos Petrus, ‘Ek gaan visvang.’ 
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Soms vang ons niks 

Die dissipels het gaan visvang in die nag. Daar word beweer dat die visse daar in Galilea se 

see, of anders genoem, die see van Tiberias, makliker gevang kan word in die nag as in die dag. 

Die hele nag vang hulle niks nie. Al hulle inspanning en tyd, maar hulle vang geen vis nie.  

 

Weet u, soms voel ons ook so, nè? Al ons inspanning en al ons tyd loop soms op min of selfs 

niks uit nie. Dinge wat jou jare gevat het om op te bou, kan oornag verwoes word. Dit lyk asof al 

die energie, beplanning en tyd wat soms in ons werk ingaan verniet is.  

 

Maar ons moet ook onthou, dat baie dinge wel goed uitwerk. Nie alles wat jy doen loop regtig 

uit op swaarkry en moeilikheid nie, maar ons voel en beleef die mislukkings en die teleurstellings 

baie meer op ons druk, as die mooi en suksesvolle dinge, want soms vanselfsprekend raak.   

 

Ons beland partykeer in die donker, opsoek na vis om te vang, maar ons kry niks nie.  

 

Beste stuurman  

Met dag breek is Jesus daar op die strand. Die dissipels het Hom nie herken nie. Hy vra hulle – 

het julle al iets gevang? 

 

Ons ken die slagspreuk – die beste stuurman staan aan wal.  

Dit beteken, dat mens kry soms opinies en opmerkings van mense af oor hoe jy  

jou werk,  

jou stokperdjie,  

jou kinders,  

jou lewe nou eintlik moet hanteer, terwyl hulle nie ‘n idee het wat dit alles werklik behels nie.  

 

Hulle is, so te sê, nie in jou skoene nie, daarom kan hulle nie regtig ‘n waardevolle bydra lewer 

nie en eintlik dus net uitlatings maak oor iets waarvan hulle dink hulle iets weet, maar nie regtig 

iets weet nie.   

 

Jesus roep van die kant af – Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle 

iets kry. 
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Wie is hierdie man, wat  

eerstens vir hulle sê wat hulle moet doen en  

tweedens so seker is dat hulle iets gaan vang?  

 

Die dissipels weet nog nie wie Hy is nie en dan verbaas hulle my. Hulle doen wat Hy sê, sonder 

om te ‘hom en ha’.  

Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer 

intrek nie. 

 

Wel, in die Lukas evangelie lees ons, toe Jesus, heel aan die begin die dissipels vir die eerste 

keer geroep het, het Hy hulle ook aangeraai om hulle nette op ‘n sekere plek uit te gooi en hulle 

het verskriklik baie vis gevang. Miskien het die dissipels besluit om nie so ‘n opmerking te 

bevraagteken nie, omdat die verlede al vir hulle die teendeel bewys het.  

 

Hoe dit ook al sy, die geliefde dissipel, wie ons glo Johannes was, sê toe eers vir Petrus dat dit 

die Here is. Jesus was hier die beste stuurman, aan wal.  

 

Wat gaan vandag in jou lewe aan?  

Sukkel jy in hierdie tyd?  

Is jy bekommerd oor die uiteinde van die Corona virus, Covid 19?  

Is jy bekommerd vir jou geliefdes? 

 

Weet u, daar is altyd dinge waaraan jy iets kan doen, maar daar is altyd ook dinge waaraan jy 

niks kan doen nie. Soms moet jy net doen wat jy kan doen en vir die res moet jy na Jesus luister 

en Sy voorbeeld, Sy wil, uitleef.  

 

Onthou Jesus weet beter.  

Jy sal meer vis vang deur na Hom te luister in jou lewe.  

Jy sal dalk die hele nag deur op jou eie kragte staat maak en jy sal niks vang nie, maar as ons na 

ons Here luister, op Hom vertrou, dan mag ons dalk net meer vis vang as wat ons nodig het. 

Wat ons wel moet doen,  

is ons moet op die water wees,  
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ons moet regstaan met ons nette,  

ons moet gewillig wees om te reageer wanneer die Here ons op ons harte druk.  

 

Bring van die vis 

U onthou dat Jesus by twee geleenthede in Sy bediening duisende mense kos gegee het en dit 

met net ‘n bietjie kos wat Hy by iemand gekry het. Jesus het toe heeltemal voorsien. Maar hier 

voorsien Jesus met vis wat klaar op die vuur is en daar is ook brood, maar Jesus sê - “Bring van 

die vis wat julle nou net gevang het.” 

 

Alhoewel Jesus aan hulle voorsien hier, moet hulle ook hulle deel wat hulle self voor gewerk het 

(al Jesus vir hulle gesê waar om te vang), met mekaar en met Hom deel.  

Ek en jy wat gelowiges is, weet dat Jesus vir ons help om vis te vang. As jy regtig vir Hom vra om 

in alles van jou lewe saam met jou te wees, dan roep Hy en Hy laat jou weet waarom jou nette uit 

te gooi en jy sal vis vang. En tog vra Hy ook dat jy jou vis sal saam bring en mededeelsaam sal 

wees.  

 

Jesus vra ons gereeld – bring van die vis wat Ek jou mee gehelp vang het. Hy het ook al 

reeds vis op die vuur en brood, maar jy moet ook jou deel bybring, want dit maak dat almal saam 

kan eet.  

 

Kom eet 

En hoor u wat sê Jesus hier? Hy sê – Kom eet.   

Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. 

Dit blyk my, al wat Jesus kom doen het was om te gee.  

Hy neem die brood en gee dit en Hy gee die vis ook aan.  

 

Die dissipels het almal geweet wie hierdie man was. Hulle hoef nie eers te gevra het nie. Hulle 

het geweet dat dit die Here is. Hulle het in stille tevredenheid saam met die Here geëet en Hy het 

net weer vir hulle gewys hoe hulle hulle lewens moet aanpak.  

 

Slot  

Boers en susters, daar is dinge waaraan ons iets kan doen en omdat ons iets kan doen, moet ons 

iets doen.  
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Ons kan in die skuit klim en ons kan op die see vaar.  

 

Maar daar is ook dinge wat ons nie iets aan kan doen nie, ons kan dalk nie vis gevang kry nie, 

maar dis wanneer ons vir die Here moet luister. Dis wanneer ons net moet doen wat ons kan en 

luister vir die Here om ons rigting te gee oor waar ons ons nette moet uitgooi. Hand aan hand met 

die Here.  

 

Broers en susters, onthou, vir die gelowiges staan die beste stuurman aan wal!  

Die uitdaging vir u hierdie week is, gaan doen wat jy kan –  

Wees die beste huweliksmaat, wees die beste vriend, wees die beste ouer, wees die beste kind, 

onderwyser, werknemer, werkgewer.  

En dan, luister vir die Here se roep, veral wanneer jy bekommerd is. Probeer agterkom wat Hy vir 

jou wys en gooi dan jou nette uit. Doen jou bietjie wat jy kan en vir die res, vertrou op die Here.  

 

En onthou, wanneer jy vis gevang het – bring jou vis saam – Jesus het jou gewys waar jy moes 

vang – en deel dit op watter manier jy ook al kan.  

Deel jou tyd.  

Deel jou woorde.  

Deel jou gawes en jou talente.  

En so kan almal dan saam eet in vrede en in liefde. 

Amen 
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