
Overdenking bij Johannes 21:1-14 

Na een ingrijpende gebeurtenis kan je de behoefte hebben om je terug te treken in je 
eigen huis, je even af te zonderen van de wereld. Als je hele wereld op z’n kop staat en 
daarbuiten lijkt alles gewoon door te gaan, kan je even helemaal geen zin hebben om daar 
aan mee te doen. Want in jouw wereld is alles anders. Toch ga je op een gegeven moment 
de wereld weer in. Terug naar het normale leven. Alleen is er iets wezenlijk veranderd 
voor jou, in jou. Misschien herken je dat wel, als je een dierbare hebt verloren, dat hij of 
zij altijd een rol blijft spelen in je leven. Zo had ik zelf laatst de ervaring dat ik dacht dat 
ik mijn overleden opa ergens zag staan.  Even was ik in de war en verdrietig. Toch was het 
een vertrouwd beeld, het haalde ook mooie herinneringen naar boven. Iemand die je 
verliest door de dood verdwijnt nooit helemaal uit je leven, omdat de relatie met diegene 
altijd blijft bestaan.  

Misschien voelt het verkeerd of vreemd om weer terug te gaan naar normaal, maar ergens 
is het juist wel goed en fijn denk ik. Het kan dan helpen om die dingen te zoeken, die voor 
jou vertrouwd zijn, zodat je je niet helemaal verloren voelt.  
 
De discipelen waren na het sterven van Jezus veel bij elkaar. Ook zij trokken zich terug, 
sloten zich zelfs op in huis, mede uit angst voor de joden. Maar ook zij gingen op een 
gegeven moment de wereld weer in. Nadat ze een paar jaar met Jezus zijn meegegaan, als 
leerlingen achter hun meester, moeten ze nu zelf hun weg zien te vinden. Ze zijn 
teruggeworpen op zichzelf. En dan gaan ze maar terug naar dat wat ze kennen en wat 
vertrouwd is: het meer op, vissen vangen. Petrus neemt het voortouw: ‘nou jongens, ik 
weet niet wat jullie doen, maar ik ga vissen.’ Een aantal leerlingen volgt hem. Alsof ze hun 
oude leven weer op willen pakken. Het oude en vertrouwde. En dat is ook goed. Maar niet 
alles is hetzelfde. Want Jezus blijft een rol spelen in hun leven.  

En toch herkennen ze hem niet gelijk als hij na een nacht vissen zonder succes, hen aan de 
oever staat op te wachten. Zelfs niet als hij hen zegt het net aan de andere kant van de 
boot uit te gooien. Er zou op dat moment toch een lampje moeten zijn gaan branden, zou 
je denken… Pas als ze het net vol met vis weer ophalen, valt het kwartje: het is de heer! 

Petrus reageert impulsief, zoals we van hem gewend zijn. Hij springt van de boot, trekt 
ondertussen nog even snel zijn bovenkleed aan want hij droeg alleen een hemd, en waadt 
door het water naar Jezus toe.  
Het is maar goed dat de andere leerlingen op de boot blijven. Als ze allemaal in het water 
zouden springen, zou de boot wegdrijven en hadden ze helemaal geen vis meer.  
Uiteindelijk is het wel Petrus die teruggaat naar de boot en de vis aan land haalt. Petrus 
neemt hierin steeds het voortouw.  

Als ze weer aan land zijn, zien ze dat Jezus een vuurtje heeft gemaakt waarop vis 
geroosterd wordt. Er is ook brood. Brood en vis, waar doet dat aan denken? Ik moest 
denken aan de wonderbare spijziging. In dat verhaal kijken de leerlingen eerst naar Jezus: 
kan hij niet op een of andere wonderlijke manier voor eten zorgen. Maar Jezus zet de 
leerlingen aan het werk; zij moeten de mensen te eten geven. Hij zegent vervolgens het 
eten en de leerlingen delen het uit.  

Ook in het verhaal van vandaag zien we die samenwerking: Jezus zorgt ervoor dat de 
leerlingen gevoed worden met brood en vis, maar hij vraagt ook de leerlingen om de vis 
die zij zelf gevangen hebben, uit het net te halen om ervan te eten.  

We zijn hier bij het slotstuk van het boek Johannes, waarin Jezus als herder definitief zijn 
schapen overdraagt aan zijn leerlingen. De leerlingen gaan vanuit hun afgesloten huis weer 
de wereld in, als vissers van mensen. Ze moeten het nu zelf doen. Uitdelen van de goede 



boodschap van het evangelie, van solidair zijn met en omzien naar elkaar. Maar Jezus gaat 
met hen mee, in hun hoofd en hun hart, in hun gedachten en hun geweten.  

Hoe zal het met ons gaan als ons leven na Corona weer normaal wordt? Ook wij leven nu 
noodgedwongen teruggetrokken in onze eigen huizen. We zitten met z’n allen in hetzelfde 
Coronaschuitje. Zullen we na dit alles ons normale leven weer oppakken? Van sommige 
dingen hoop ik dat ze blijven. Het valt me bijvoorbeeld op dat er op straat meer gegroet 
wordt. Alsof we ons meer met elkaar verbonden weten. Ook hoor ik dat er in Vries voor 
elkaar gezorgd wordt, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor kwetsbare mensen die 
vanwege de risico’s hun huis niet uitkomen.  Ik hoop dat we dat soort dingen kunnen 
vasthouden als alles weer normaal, of normaler wordt.  

Het komt er nu in elk geval op aan dat we er voor elkaar zijn en elkaar helpen waar we 
kunnen. Brood en vis uitdelen. Daarbij mogen we erop vertrouwen dat Jezus aan de oever 
op ons wacht en ons wil zegenen en voeden. 

Lied: In U zijn wij begrepen  
tekst Willem Barnard / melodie ‘Von Gott will ich nicht lassen’   

1. In U zijn wij begrepen,  

in U zijn wij gedoopt,  

uw dood werd ons ten teken,  

uw leven onze hoop.  

Nu weten wij voorgoed:  

Gij zult ons nooit begeven,  

uw lichaam is ons leven,  

uw offer is ons bloed.  

2. Wij zijn in U begraven,  

wij staan met U rechtop.  

Wij zijn niet langer slaven,  

maar kinderen van God.  

Een wereld zijn wij oud  

maar nieuw als deze morgen,  

geborgen ongeborgen,  

verloren tot behoud.  

3. De dood van één voor allen  

werd vruchtbaar in de tijd,  

het zaaizaad is gevallen,  



het loopt op oogsten uit.  

De zondvloed is voorbij,  

ziedaar de nieuwe oever,  

een duif koert in het lover,  

dit is de overzij. 

Vertelling 4–7 jaar 

Water uit de rots ‘Waar zijn we toch aan begonnen?’ zegt een man. ‘Ja, hoor eens, we 
kunnen nu niet meer terug’, zegt een ander. ‘Er is hier niks! Iedereen wordt helemaal 
slap!’ Iemand schudt zijn hoofd. Al die boze woorden, dáár word je moe van. ‘Mozes, help 
ons! We maken ruzie en we hebben honger. Hoe moet dit verder?’ De groep mensen is nog 
steeds onderweg. Ze lopen met Mozes en Aäron door de woestijn. Weg van Egypte, naar 
het beloofde land. De reis is zwaar. Het is heel warm en er is weinig eten en drinken. De 
mensen worden er moe en chagrijnig van. Mozes steekt zijn handen op. ‘Luister’, zegt hij. 
‘Jullie zijn aan het mopperen, maar je weet toch dat God bij ons is?’ Een van de mannen 
draait zich half om en roept: ‘Oh ja? Oh ja? Waar dan? Waar dan?! We zien hem niet!’ Zijn 
vrienden knikken. Ze kijken boos. Mozes doet alsof hij de lucht omlaagdrukt. ‘Luister’, 
zegt hij opnieuw. ‘God geeft ons brood uit de hemel. Steeds als we het nodig hebben, 
komt er manna uit de hemel.’ In de groep wordt geknikt. ‘Laten we een deel van dat brood 
bewaren. In een mooie kruik.’ Heel even is het muisstil. Dan vraagt een man boos: 
‘Waarom zouden we dat doen? Als we het ook kunnen opeten?!’ Mozes glimlacht. ‘Omdat’, 
zegt hij, ‘omdat God dat ons opgedragen heeft. God hoort wel dat jullie het zwaar 
hebben. Zo’n mooie kruik vol brood, is een goede herinnering. Dan zien we steeds dat Hij 
voor ons zorgt.’ Er wordt een mooie kruik gekozen en gevuld. Niemand komt eraan, maar 
iedereen kan ernaar kijken. Het is een bewijs dat God meereist. De tocht door de woestijn 
duurt lang. Soms mopperen de mensen nog. Soms zijn ze helemaal stil. ‘Ik heb zo’n dorst, 
mama.’ Een meisje houdt met een hand haar haren vast. Door de warme wind wapperen ze 
steeds voor haar ogen. Met de andere hand, heeft ze haar mama vast. Die kijkt omlaag. ‘Ik 
weet het.’ Ze is even stil. ‘Wij allemaal.’ Ze kijkt vooruit. ‘Is er nog water, ergens? Mijn 
dochter heeft zo’n dorst.’ Iemand kijkt achterom. ‘Ja, dame, wij allemaal. Er is geen 
water meer.’ Mozes hoort het. En hij weet het ook. Er is op deze plek geen water. Hij zegt 
tegen de mensen: ‘Jullie weten toch dat God voor jullie zorgt! Denk maar aan het brood in 
de kruik!’ Het helpt niet. Een boze man komt naar Mozes toe: ‘Hou maar op, met die God 
van jou. Water! Water hebben we nodig! Wat ga je daaraan doen?’ Mozes schrikt van de 
boosheid, maar God heeft een oplossing: ‘Ga vooruit, tik met je staf op een rots en er zal 
water uit komen.’ Mozes pakt zijn staf, neemt een paar mannen mee en loopt vooruit. ‘Ik 
kom terug’, zegt hij tegen de mensen. ‘Met water.’ Het is een wonder. De houten staf van 
Mozes tegen de stenen rots. Precies zoals God heeft gezegd: hij tikt en het water begint te 
stromen. Voor het meisje, denkt Mozes. En haar moeder. En de boze mannen. Voor 
iedereen. Van God.  

Lutske Folkerts 

Gesprek: Wijs nog eens naar de kaars. Waarom branden we die elke zondag? Die kaars wil 
ons vertellen dat God bij ons is. Dat we niet zo bang hoeven te zijn, want God is er ook 
bij. Zou God ook bij de mensen in die woestijn zijn? Hoe weten de mensen dat, waar 



kunnen ze dat aan zien? Aan het water dat uit de rots komt. En aan het kruikje met 
manna. 

Vertelling 8–12 jaar 

Een kruik met manna Het is nog vroeg in de ochtend als Mozes wakker wordt. Buiten de 
tent hoort hij een paar mannen met elkaar praten. Hij staat op en slaat het tentdoek 
open. Hij weet niet wat hij ziet. Zijn ze nu toch aan het zoeken naar het manna, de witte 
broodkorrels? ‘Wat doen jullie, het is sabbat vandaag!’ roept hij boos. ‘Hadden jullie niet 
gehoord dat dit een rustdag is?’ Mozes loopt naar de mannen toe. ‘Zes dagen geeft God ons 
te eten, en op de zesde dag ook voor de zevende dag. Hebben jullie gisteren niet genoeg 
verzameld?’ Een van de mannen zegt: ‘Jawel, dat wel, maar voor de zekerheid dachten 
we: we gaan even kijken, misschien liggen de korrels er vandaag toch.’ De mannen lopen 
terug naar hun tenten. Die ochtend roept Mozes het volk bij elkaar en hij zegt: ‘Hier, in de 
woestijn, op weg naar ons nieuwe land, gaat God met ons mee. God zal zorgen dat er eten 
en drinken is. Vertrouw daar maar op en laten we ons houden aan de regels die God ons 
geeft. Zes dagen mogen we voedsel verzamelen, maar de zevende dag niet, dat is een 
rustdag.’ Hij kijkt naar de mannen die hij die ochtend toch naar het manna had zien 
zoeken. ‘Vinden jullie dat moeilijk?’ De mannen kijken elkaar aan. Dan zegt een van hen: 
‘Vertrouwen op God: ja, dat vind ik best moeilijk, ik bedoel: ik zie God niet. Hoe weet ik 
dan zeker dat God voor ons zal zorgen?’ ‘Je ziet God niet’, zegt Mozes, ‘dat klopt. Maar je 
ziet wel elke dag de broodkorrels en de kwartels: dat is ons eten, en dat zijn de tekens van 
Gods trouw, zo zorgt God voor ons. Om dat nooit te vergeten, gaan we een kruik vullen 
met manna. Later zullen we die kruik laten zien aan onze kinderen en hun kinderen en zo 
verder. Met die kruik kunnen we vertellen dat God ons te eten gaf, hier in de woestijn, 
genoeg voor elke dag. Zo kunnen zij ook leren om op God te vertrouwen.’ De volgende dag 
is het tijd om verder te trekken. Als alle tenten zijn ingepakt, beginnen de mensen weer te 
lopen, een lange rij, achter Mozes aan. Het is stoffig en warm in de woestijn. ‘Heb je nog 
wat water?’ vraagt een vrouw aan haar man. ‘Ik heb zo’n droge mond!’ ‘Ja, kijk, er zit nog 
een beetje in deze kruik’, zegt hij, ‘maar het is niet veel meer. Ik hoop maar dat we gauw 
bij een bron komen.’ Ze lopen verder en verder, maar nergens zien ze een bron. Dan komt 
de stoet tot stilstand. ‘Hier gaan we overnachten’, zegt Mozes. Gelijk beginnen een paar 
mensen te roepen: ‘Dat kan niet! Er is hier helemaal geen water!’ Mozes weet niet wat hij 
moet zeggen. Hij ziet dat de mensen steeds bozer worden. ‘Geef ons te drinken!’ 
schreeuwen ze, ‘geef ons water! Of moeten we hier soms doodgaan van de dorst?’ Mozes 
slaat zijn handen voor zijn ogen. ‘God, wat moet ik doen? Straks gaan ze me nog stenigen!’ 
Dan zegt God: ‘Zie je die rotsen? Ga daar naartoe. Sla met je stok op de rotswand, dan 
komt het water los uit de stenen.’ Mozes gaat met een paar mannen naar de rotsen toe. 



Samen zoeken ze naar een geschikte plek. ‘Hier moet je het proberen’, zegt de oudste 
man, ‘hieronder loopt vast een waterstroom.’ Mozes pakt zijn stok en geeft een hard klap 
tegen de rotswand. Eerst gebeurt er niks, maar dan roept Mozes: ‘Kijk, een stroompje!’ Hij 
houdt zijn hand eronder en slurpt het water op. Hij keert zich om naar de mensen en hij 
roept: ‘Water, er is water, God zorgt opnieuw voor ons!’ Op allerlei plekken stroomt nu 
water uit de rotswand. De mensen rennen erheen, ze drinken, ze juichen. En Mozes zegt 
zachtjes: ‘God, dank dat U zo dichtbij ons bent!’  

Henriëtte Hoogenkamp 

Gesprek: Laat de kinderen een aantal afbeeldingen zien, zoals een ooievaar op de ruit, een 
tas aan een vlaggenmast, een bruiloftstaart, een kerstboom. Wat weet je als je dit ziet? 
Laat de kaars zien. Wat weet je als die kaars in de kerk brandt? Laat een afbeelding van 
een kruik zien (of een echte kruik), wat weten de mensen uit het verhaal als ze dit zien? 
Vinden de mensen het gemakkelijk om te geloven dat God er is en voor hen zorgt? Denk je 
dat God er nu ook nog is en voor ons zorgt? Waar zie je dat aan, of kun je het misschien 
voelen?


