
 
 
 
 

 

het woord van de week 
 

Johannes 21:20-22 
 

En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus 
liefhad, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had … Toen hij 

deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze 
gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil, dat hij blijft, totdat Ik 

kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. 
 
Blijkbaar is Jezus van bij het kolenvuur opgestaan en met Petrus een stukje 
gaan lopen om zo het indringende privégesprek over het Hem liefhebben te 
voeren. Dit suggereert tenminste vers 20. Johannes is hen toen blijkbaar op 
enige afstand gevolgd. Er was een sterke band tussen Petrus en Johannes, en 
de laatste voelde veel aan - stille wateren, diepe gronden. Bovendien was zijn 
liefde voor Jezus groot. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij hen volgde. 
 
Het tweegesprek tussen Jezus en Petrus was uitgemond in de opdracht dat 
Petrus een visser van mensen zou worden. Hij kan en moet de vissersboot 
voorgoed achter zich laten. Hij ging vissen! Schapen hoeden, lammeren 
weiden. Hij zou meemaken dat op zijn eerdere getuigenis dat Jezus de Christus 
- Koning - is, de gemeente gebouwd zou worden. Wat een vangst zou hij zien 
op de eerste Pinksterdag! Ze hadden elkaar de liefde verklaard, Jezus en 
Petrus. Niet alleen het kolenvuur brandde volop daar op het strand van de zee 
van Tiberias, maar ook het hart van Petrus stond in vuur en vlam. Het was van 
daaruit dat, zich schijnbaar bewust geworden van het feit dat Johannes hen 
volgde, hij zich ineens om diens toekomst bekommerde. Als iemand Jezus 
liefhad dan toch wel Johannes! Hij had zich immers bij de maaltijd, het laatste 
avondmaal, aan Jezus’ borst geworpen - ineens zag Petrus dat gebeuren weer 
voor zich. Johannes was zojuist nog met hem de boot ingestapt om te gaan 
vissen, wat zou er nu met hem gebeuren? Het is dus niet een ongezonde 
nieuwsgierigheid, maar een betrokkenheid vanuit de door Jezus aangesproken 
liefde dat hij Jezus vraagt: Here, maar wat zal met deze gebeuren? 
 
Het antwoord van Jezus lijkt bijna bot: …wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Toch 
is het allerminst als zodanig bedoeld. Al even opmerkelijk is Jezus’ opmerking: 
indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom. Dit laatste past binnen de context van 
Jezus’ spreken over het Koninkrijk tijdens zijn verschijnen aan de discipelen 
(Hand. 1:3), een zaak waar we volgende week bij stil willen staan. Voor nu is 
van belang dat we uit dit gebeuren leren dat we wel betrokken mogen zijn bij de 
ander - naastenliefde vraagt dat zelfs!, maar dat altijd ons eigen volgen van 
Jezus voorop dient te staan. De relatie met Jezus is persoonlijk en Hij is aan 
ons geen enkele verantwoording schuldig over de weg die Hij met iemand gaat.  
Zie toe op je zelf, zegt Paulus, opdat je niet ten val komt. Hoe is het met mijn 
volgen van Jezus? Volg gij Mij!  
 


