
Jezus openbaart Zich opnieuw 
Zondag 24 april 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 21:1-14 
Tekst: Johannes 21:1-14 
Dit was nu de derde maal dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt 
was. 
 
Punten: 
1. Als Alwetende (1-5) 
2. Als Almachtige (6-8) 
3. Als Algenoegzame (9-11) 

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1:  
o Waarom moest de Heere Jezus Zich openbaren? De discipelen kenden Hem toch? 
o Heb jij wel eens wat “gevangen” onder de preek of tijdens Bijbellezen? 

• Bij punt 2:  
o Waarin blijkt de almacht van de Heere Jezus? 
o Kun je voorbeelden noemen hoe we nu op een verkeerde manier bezig kunnen zijn met 

“vissen”? 

• Bij punt 3: 
o Wat is “ algenoegzaam”?   
o Waarom moesten de discipelen toch brengen van de vissen die zij gevangen hadden? 

 
Belangrijke teksten 
Lukas 5:4-6 4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw 
netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen 
nacht over gearbeid en niets gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat 
gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. 
 
Uit de bronnen 
Johannes Calvijn in commentaar op Johannes 21 
Op dezelfde wijze oefent God vaak de gelovigen om hun Zijn zegen op prijs te doen stellen. Als altoos 
alles voorspoedig ging, wanneer wij iets aanvatten, zou niemand het loon van zijn moeite aan de 
zegen Gods dank weten, maar allen zouden hun eigen ijver roemen en hun eigen handen kussen. 
 
Ds. G. van Reenen in preek over Johannes 21:14 
En wat een genade schittert hier aan die tafel. Denk nog eens hoe zij het er afgebracht hebben. Denk 
nog eens aan de verloochening door Petrus en hoe zij Hem allen verlaten hebben, niet één uurtje met 
Hem konden waken. Wat is dat toch een onmetelijk voorrecht, dat Jezus nooit vraagt omtrent Zijn 
lievelingen, wat zij verdienden, wat zij zich hebben waardig gemaakt. Enkel maar wat zij nodig hebben 
en wat Hij hun uit vrije ontferming geven wil. (…) Mozes vraagt: “Wat hebt ge verdiend?”. Onze zoete 
Jezus vraagt: “Mijn lieveling, wat hebt ge nodig? Wat wilt gij dat Ik u doen zal?”. Die dierbare Jezus, Hij 
gunt het Zijn kinderen zo. “Eet nu maar het vette en drink het zoete”, zegt Hij. “Komt”, zegt Hij tegen 
Zijn gevallen Petrussen en Zijn ongelovige Thomassen, “smaakt en ziet, dat de Heere goed is”. 
 
  



Verschijningen van de Opgestane Christus 
 

Op de dag van de opstanding in Judea 
1. Aan Maria Magdalena (Markus 16:9, Johannes 20:11-18) 
2. Aan de vrouwen (Mattheüs 28:9,10) 
3. Aan de Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35) 
4. Aan Simon (Lukas 24:34, 1 Korinthe 15:5a), mogelijk nog vóór de Emmaüsgangers 
5. Aan de discipelen, behalve Thomas (Johannes 20:19-23) 
 
Een week na de opstanding in Judea 
6. Aan de discipelen met Thomas (Johannes 20:24-29) 
 
Later, in Galilea  
7. Aan de zeven discipelen bij de zee van Tiberias (Johannes 21:1-14) 
8. Aan de discipelen op “de berg die Jezus hen bescheiden had” (Mattheüs 28:16-20) 
9. Aan 500 broeders (1 Korinthe 15:6), mogelijk tegelijkertijd met de 8e verschijning 
10. Aan Jakobus (1 Korinthe 15:7) 
 
40 dagen na de opstanding in Jeruzalem 
11. Aan de 11 discipelen bij de Hemelvaart (Lukas 24:50-51, Handelingen 1:4-11) 
 
Later, op de weg naar Damascus 
12. Saulus van Tarsen (o.a. Handelingen 9) 
 
Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse 
kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk 
Gods aangaan. (Handelingen 1:3) 


