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de verschijning aan de zee
Johannes 21:1-14



terugblik en introductie tot hoofdstuk 21

❑ de verschijning aan de discipelen & aan Tomas;
❑ beide gebeurtenissen staan typologisch voor de 

verschijning van Christus aan Israël;
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terugblik en introductie tot hoofdstuk 21

❑ de verschijning aan de discipelen & aan Tomas;
❑ beide gebeurtenissen staan typologisch voor de 

verschijning van Christus aan Israël;
❑ dan volgt de afsluiting van het boek (20:30,31), 

die wordt onderbroken en voortgezet in 
21:24,25;

❑ de geschiedenis van de verschijning aan de zee (in 
hoofdstuk 21) is een parenthese;

❑ niet alleen stylistisch maar ook typologisch spreekt 
het van de huidige tussentijd (de nacht waarin 
niet wordt 'gevangen').



Johannes 21

1 Na deze dingen
openbaarde Jezus zichzelf weer 
aan de discipelen bij de zee van Tiberias.
Hij openbaarde zich zo.

Johannes onderbreekt zijn 'slot' en voegt nog 
een veelzeggend teken toe aan zijn relaas



Johannes 21

1 Na deze dingen 
openbaarde Jezus zichzelf weer 
aan de discipelen bij de zee van Tiberias. 
Hij openbaarde zich zo.

waar Jezus hen al eerder naar toe had 
ontboden (Mat.26:32); 
▪ ook de boodschappers bij het graf hadden 

dit herhaald (Mat.28:7; Mar.16:7)
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1 Na deze dingen 
openbaarde Jezus zichzelf weer 
aan de discipelen bij de zee van Tiberias.
Hij openbaarde zich zo:



Johannes 21

2 Tezamen waren Simon Petrus 
en Tomas, die Didymus genaamd wordt 
en Nathanaël die van Kana in Galilea kwam 
en de [zonen] van Zebedeüs 
en nog twee anderen uit zijn discipelen.

zie Joh.1:45-51
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2 Tezamen waren Simon Petrus 
en Tomas, die Didymus genaamd wordt 
en Nathanaël die van Kana in Galilea kwam 
en de [zonen] van Zebedeüs 
en nog twee anderen uit zijn discipelen.

waar op de derde dag een bruiloft was; 2:1



Johannes 21

2 Tezamen waren Simon Petrus 
en Tomas, die Didymus genaamd wordt 
en Nathanaël die van Kana in Galilea kwam
en de [zonen] van Zebedeüs
en nog twee anderen uit zijn discipelen.

dus Johannes was hier zelf ook bij aanwezig



Johannes 21

2 Tezamen waren Simon Petrus 
en Tomas, die Didymus genaamd wordt 
en Nathanaël die van Kana in Galilea kwam
en de [zonen] van Zebedeüs
en nog twee anderen uit zijn discipelen.

totaal: 7
verdeeld als 5 + 2 (vergl. hfst.6:9)

vijf broden en twee vissen



Johannes 21

3 Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. 
En zij zeiden tot hen: 
wij gaan ook samen met jou...

Petrus was ooit reeds geroepen (ook 
n.a.v. een wonderbare visvangst) om een 
visser van mensen te zijn (Luc.5:10)
▪ Petrus staat model voor "het 

Evangelie van de besnijdenis" (Gal.2:7)



Johannes 21

3 Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. 
En zij zeiden tot hen: 
wij gaan ook samen met jou 
en zij vertrokken en stapten in het schip 
en in die nacht vingen zij niets.

de nacht staat symbool voor de tijd dat 
het Licht van de wereld afwezig is >



Johannes 9

4 ... de nacht komt, 
waarin niemand kan werken.
5 Zolang ik in de wereld ben, 
ben ik het licht van de wereld.



Johannes 21

3 Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. 
En zij zeiden tot hen: 
wij gaan ook samen met jou 
en zij vertrokken en stapten in het schip 
en in die nacht vingen zij niets.

spreekt van de tegenwoordige tijd waarin "het 
Evangelie van de besnijdenis" geen vrucht draagt:
▪ Israëls ongeloof



Johannes 21

4 Toen het reeds morgen werd 
stond Jezus aan het strand, 
maar de discipelen wisten niet 
dat het Jezus was.

de nacht spreekt van Jezus' afwezigheid
▪ de morgen spreekt van zijn 

verschijning aan zee (> volkeren) op 
het land (> Israël)



Johannes 21

4 Toen het reeds morgen werd 
stond Jezus aan het strand, 
maar de discipelen wisten niet 
dat het Jezus was.

zoals Jezus na zijn opstanding veel vaker 
(aanvankelijk) niet herkend werd
Joh.20:14; Luc.24:16
▪ profetisch: hij die straks openbaar wordt, is 

degene die in aanvang niet herkend werd 



Johannes 21

5 Jezus dan zei tot hen: 
jongens, hebben jullie niet enig bijgerecht? 
Zij antwoordden hem: nee.

Gr. paidia > peda(gogie) = kleine kinderen



Johannes 21

5 Jezus dan zei tot hen: 
jongens, hebben jullie niet enig bijgerecht? 
Zij antwoordden hem: nee.

toespijs: iets om bij het brood te eten:
(vooral vis)



Johannes 21

6 Hij nu zei tot hen: 
werpt het net 
aan de rechterzijde van het schip
en jullie zullen vinden...

NBV: 'Gooi het net aan stuurboord uit' 
▪ lett. rechts
▪ links - nacht - niets vangen



Johannes 21

6 ... Zij dan wierpen het uit 
en waren niet meer sterk genoeg 
om het te trekken, 
vanwege de menigte van de vissen. 

de bediening van Petrus en de zijnen zal pas 
succes hebben wanneer de Heer op de 
morgen zal verschijnen op het land:
▪ alle volken worden gemaakt tot discipelen!

Mat.28:19,20



Johannes 21

7 De discipel dan dien Jezus liefhad, 
zei tot Petrus: het is de Heer! ...

= die zich geliefd wist door Jezus
13:23; 19:26; 20:2; 21:20,24
▪ = Johannes - de schrijver



Johannes 21

7 De discipel dan dien Jezus liefhad, 
zei tot Petrus: het is de Heer! ... 

gemaakt tot Heer en Christus 
(in zijn opstanding)
Hand.2:36



Johannes 21

7 ... Toen Simon Petrus dan hoorde 
dat dat het de Heer was, 
omgordde hij het opperkleed 
(want hij was naakt) 
en wierp zichzelf in de zee.  

zoals Petrus in de storm ook ooit het schip 
verliet om naar Jezus te gaan (Mat.14:29)
▪ een type van het overblijfsel dat in Petra 

(!) als eerste de Heer zal begroeten



Johannes 21

8 Maar de andere discipelen 
kwamen met het scheepje, 
want zij waren niet ver weg van het land 
maar ongeveer tweehonderd ellen...
verwijzing naar de afstand tussen 1e en 2e komst: 
▪ 2000 el; Joz.3:4 = sabbatsreis; Hand.1:12
▪ 200 el
▪ 20 jaar; Gen.31:41
▪ 2 jaar; Gen.41:1; Hand.28:30
▪ 2 dagen; Hos.6:1-3



Johannes 21

8 Maar de andere discipelen 
kwamen met het scheepje, 
want zij waren niet ver weg van het land 
maar ongeveer tweehonderd ellen
en zij sleepten het net met de vissen.   

achter de boot; zonder het op te halen



Johannes 21

9 Toen zij dan aan land stapten, 
zagen zij een kolenvuur liggen
en een visje erop, en brood. 

= kolenvuur aangelegd
▪ 'kolenvuur' - hetzelfde woord als in Joh.18:18!



Johannes 21

9 Toen zij dan aan land stapten, 
zagen zij een kolenvuur liggen 
en een visje erop, en brood.  

er was reeds vis gereed gemaakt!



Johannes 21

10 Jezus dan zei tot hen, 
brengt nu van de visjes die jullie vingen.

aanvullend voor de maaltijd



Johannes 21

11 Simon Petrus dan klom aan boord 
en trok het net aan land, 
barstensvol van grote vissen, 
honderd en drieënvijftig...

alleen die werden geteld



Johannes 21

11 Simon Petrus dan klom aan boord 
en trok het net aan land, 
barstensvol van grote vissen,
honderd en drieënvijftig...

lett. honderd-vijftig-drie
▪ ongeveer het aantal dagen tussen Pesach (>1e 

komst) en dag van de bazuinen (> 2e komst)
▪ driehoeksgetal van 17 (> 17 Nisan) >

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17= 153



17



Johannes 21

11 ... En hoewel het er zoveel waren, 
scheurde het net niet. 

geen vis verloren



Johannes 21

12 Jezus dan zei tot hen hen: 
kom, houdt maaltijd met mij! 
Maar niemand van de discipelen 
durfde hem te vragen: wie bent u? 
Want ze wisten dat het de Heer was.

= de maaltijd overdag: ontbijt/lunch 
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12 Jezus dan zei tot hen hen: 
kom, houdt maaltijd met mij! 
Maar niemand van de discipelen 
durfde hem te vragen: wie bent u? 
Want ze wisten dat het de Heer was.



Johannes 21

13 Jezus kwam en nam het brood 
en gaf het aan hen en de vis evenzo.

een type van de maaltijd die zal worden 
aangericht wanneer in de morgen de Heer zal 
verschijnen (Jes.25:6)

"En JAHWEH van de legermachten zal op 
deze berg voor alle volken een feestmaal van 
vette spijzen aanrichten..."



Johannes 21

14 Dit was reeds een derde maal 
dat Jezus geopenbaard werd
aan zijn discipelen, 
na zijn opwekking uit de doden. 

en elke keer een beeld van zijn toekomstige 
openbaring aan Israël & de volken


