
Opnieuw bij het kolenvuur 
Zondag 8 mei 2022 morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Johannes 21:15-25 
Tekst: Johannes 21:15-17 

 Vraag Antwoord Opdracht 

15 Toen zij dan het middagmaal gehouden 
hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: 
Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij liever dan 
dezen? 

Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U 
liefheb. 

Hij zeide tot hem: 
Weid Mijn 
lammeren. 

16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden 
male: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij 
lief? 

Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet dat ik U 
liefheb. 

Hij zeide tot hem: 
Hoed Mijn 
schapen. 

17 Hij zeide tot hem ten derden male: Simon, 
Jona’s zoon, hebt gij Mij lief? 

Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden 
male tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? en zeide 
tot Hem: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet 
dat ik U liefheb. 

Jezus zeide tot 
hem: Weid Mijn 
schapen. 

 
 

Punten: 
1. Dezelfde vragen  
2. Andere antwoorden  
3. Nieuwe opdrachten  

 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1:  
o Waarom stelt de Heere Jezus drie keer (bijna) dezelfde vraag? Wat zijn de verschillen 

tussen de vragen? 

• Bij punt 2:  
o Welk “bewijs” gebruikt Petrus voor zijn liefde tot de Heere Jezus? Wat kunnen wij 

daaruit leren? 
o Waarom werd Petrus bedroefd omdat de Heere Jezus door blijft vragen? 

• Bij punt 3: 
o Wat betekent het om “ambtsdrager” te zijn? 
o Wat is “weiden” van lammetjes en schapen? Hoe moeten ambtsdragers dat doen? 
o Wat is “hoeden” van schapen? Hoe moeten ambtsdragers dat doen? 

 
Belangrijke teksten 
Johannes 18:18 En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, 
omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. 
Mattheüs 26:33 Doch Petrus antwoordende zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik 
zal nimmermeer geërgerd worden.  
Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook 
toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder. 
 
Uit de bronnen 
Joh. Calvijn in commentaar op Johannes 21:16 
Goede leraars moeten zich beijveren allen tot Christus te vergaderen. En omdat zij niet kunnen 
onderscheiden tussen schapen en wilde beesten, moeten zij op alle manier beproeven of zij degenen 
die meer op wolven dan op schapen lijken niet kunnen temmen. Maar nadat zij alles beproefd 
hebben, zal hun arbeid toch alleen aan de uitverkoren schapen ten goede komen. Want de 
leerzaamheid en het geloof komen daaruit voort, dat de hemelse Vader aan de Zoon onderwerpt 
degenen die Hij vóór de grondlegging der wereld heeft uitverkoren.  


