Sing vooraf staande: Skrifberyming 1-1:1, 2 (24:1, 2)
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Geseënd sy bo alle dinge / die eewge God en Vader! Hy
het in die hemel seëninge / vir ons in Christus toeberei.
Na die besluit, uit Hom gebore / en ewig in sy wese vas,
het Hy in Christus ons verkore / voordat daar tyd of wêreld was.
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Hy het deur eie wil bewoë, / dat niks ons ooit weer sou vervreem,
om Christus wil, uit mededoë, / ons as sy kinders aangeneem;
dat ons, by guns so vry gegewe, / in hart en wandel onbevlek,
sou leef voor Hom, in liefde lewe, / wat lewe∩in dooie harte wek.

Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE
wat hemel en aarde gemaak het.
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe
Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit
die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.
Amen.
Loflied: Psalm 66:1, 4 (p. 320)
1

Juig, aarde, juig met blye galme, / laat jubels opstyg uit die stof!
Sing tot Gods eer jul dankb’re psalme, / en maak Hom heerlik in jul lof.
Sy grootheid ken geen maat of perke, / geen grens is daar vir sy gesag;
die vyand sien met skrik sy werke / en buig hom kruipend voor sy mag.
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Laat, aardse volke∩en wêreldmagte, / vir Isr’els God jul lofsang hoor;
want Hy het nie in lydensnagte / ons voet laat uitgly uit sy spoor.
U het ons in vergange tye, / o HEER, getugtig en bedroef,
en ons gelouter deur die lye / nes silwer deur die vuur beproef.

Gebed
Psalm 103:4, 6 (p. 505)
4

Waar dorheid woon, in velde vergeleë, / het Moses klaar aanskou Gods wonderweë,
en Israel sy diepe bondsbeleid – / hoedat die HEER barmhartig en genadig,
lankmoedig is en altyd weer weldadig. / Die HEER is groot van goedertierenheid.
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Soos hoog bo ons verrys die hemelboë, / so sal sy guns, uit eewge mededoë
geweldig hoog bo al sy kinders staan. / En soos die oosterkim se helder glanse
ver weg is van die kwynende∩awendtranse, / so ver het Hy ons sondes weggedaan.

Skriflesing: Johannes 21:1-25
Kernverse: Johannes 21:15-19
Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus:
Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy
antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my
lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona,
het jy My waarlik lief? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U
liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal:
Simon, seun van Jona, het jy My lief? Petrus het bedroef geword,
omdat Hy hom die derde maal vra: Het jy My lief? En hy antwoord Hom:
Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my
skape wei. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy
jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud
geword het, sal jy jou hande uitsteek, en ŉ ander een sal jou gord en
bring waar jy nie wil wees nie. En dit het Hy gesê om aan te dui deur
hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê
Hy vir hom: Volg My. (Johannes 21:15-19 AFR53)
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Tema: Vergifnis is die wonder en dat God jou weer in diens stel, is die bewys
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om vergifnis van ŉ mens se skuld en sonde te
ontvang, is verseker ŉ heerlike wonder waarin elke ware kind van God mag deel. Die
heerlikheid van hierdie wonder is om verseker te wees dat God nooit weer aan die sonde
waarvoor ons om vergifnis gesmeek het, wil dink nie. Nêrens maak die Here ŉ
aantekening van die sondes wat Hy ons vergewe het nie. Hy vergewe en vergeet van die
sondes. Soos wat Dawid in Psalm 103 sê:
So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons
oor-tredinge van ons. (Psalm 103:12 AFR53)
Die Here sal nooit weer terugkom op daardie sondes wat Hy vergewe het nie.
In die slotparagraaf van ons formulier by die viering van die nagmaal is ons ook hieraan
herinner. Deur die tekens van brood en wyn het die Heilige Gees ons verseker dat
Christus regtig vir ons sondes aan die kruis klaar betaal het. Ons dank die Here vir hierdie
genade wat Hy aan ons bewys en ons het ons ook voorgeneem om met ons hele lewe
dank aan God te bewys. Tog bly daar by ŉ mens nog ŉ vraag oor nadat mens so diep
geval het. Sal ek weer in diens van die Here kan wees? Sal ek weer die werk mag doen
waarvoor Hy my toegerus het? Ons het wel die persoonlike versekering dat ons vergifnis
ontvang het, maar mag ons weer die Here in die werk dien wat Hy aan ons gegee het.
Ons hoor Johannes sê dat hierdie verskyning van Jesus aan sy dissipels by die See van
Tiberias die derde een was nadat Hy uit die dood opgewek is. Met die derde verskyning
word bedoel sy derde verskyning aan meer as een van die dissipels gelyktydig. Die eerste
verskyning aan tien van die dissipels het plaasgevind op die aand van die Sondag waarop
Hy opgestaan het. ŉ Week later het Hy weer aan hulle verskyn toe Tomas ook saam met
die ander tien bymekaar was. Daar het nou al ŉ dag of twee verloop sedert die tweede
verskyning, want die dissipels het na Galilea teruggegaan waar Jesus gesê het dat Hy
hulle weer sal ontmoet (Matt 28:10; Mark 16:7).
Terwyl die dissipels op die Here wag om hulle in Galilea te ontmoet het Petrus gesê dat hy
gaan visvang. Eie aan sy geaardheid kan Petrus nie stilsit en wag nie. Hy sal hom maar
intussen besig hou met dit wat hy ken. Aangespoor deur Petrus sê die ander dissipels dat
hulle saamgaan. Niemand van hulle wil net sit en niks doen nie. Die afgelope tyd se
gebeure maal nog deur hulle gedagtes. Party probeer seker nog agterkom wat alles
beteken. En Petrus wonder of hy steeds in die besondere diens van apostel van die Here
sal mag dien nadat hy Hom so openlik verloën het.
Petrus weet dat Jesus vir hom gebid het dat sy geloof nie sal ophou nie. Jesus het dit
immers self vir hom gesê. En ja, Petrus glo nog in Jesus. Sy geloof het nie opgehou nie.
Jesus se gebed is dus verhoor. Afgesien van die twee verskynings wat Petrus al saam met
die ander dissipels meegemaak het, lei ons uit die woorde van die Emmausgangers af dat
Jesus ook afsonderlik aan Petrus verskyn het (Luk 24:34). Jesus het ook nog gesê dat
Maria Magdalena in besonder aan Petrus moet sê dat Hy uit die dood opgestaan het
(Mark 16:7). Ja, en tussen alles deur sou Petrus ook seker nog onthou dat Jesus gesê het:
As jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. (Lukas 22:32 AFR53)
Maar is dit genoeg om seker te wees dat die Here hom weer in sy diens as apostel gaan
gebruik?
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Petrus het diep en ver geval. Hy het sy Here drie maal verloën. Maar die Here se oë het
hom teruggeroep van waar hy geval het. Skaamte en skuldbesef was deel van Petrus se
lewe nadat hy die Here se oë gesien het. In ŉ sekere mate is Petrus se verhouding met
die Here weer herstel, maar hy is nog nie terug waar hy voor sy misdaad was nie. Petrus
is nog nie weer die betroubare apostel wat hy was en moet wees nie. Met sy misdaad
in die binneplaas van die hoëpriester se huis het Petrus homself onwaardig gemaak
om ŉ apostel te wees. Hy is om die waarheid te sê in sy amp geskors. Dit beteken dat hy
nog ŉ gelowige is, maar nog nie weer ŉ apostel nie.
Nou, terwyl Jesus en sy dissipels by die see van Galilea is waar alles omtrent drie jaar
gelede begin het, is dit tyd dat Jesus vir Petrus weer in sy amp gaan herstel. Dit is
opmerklik dat Jesus hom steeds op die ou naam, Simon, aanspreek. Hy is nog nie Petrus
nie, hy is nog nie die naam Petrus – rots – waardig nie, want hy het gefaal in sy roeping
om te waak en te bid. Jesus wys vir Simon op sy swakheid en beperkings. Met hierdie drie
skerp vrae gaan die Here Petrus se vertroue weer in Jesus Christus vestig. Op sy eie sal
Simon net Simon bly. Maar met sy vertroue in die Here Jesus Christus sal Simon Petrus
wees en die een wat die Here wil gebruik om sy broers te versterk.
Broers, susters en kinders, met ons ongeregtigheid/sonde maak ons onsself onwaardig
om as kinders van God in diens van die Here op te tree. Daarom loop die Here met ons
die pad van selfondersoek en bekering. Hy wil ons vertroue in Jesus Christus opnuut
vestig. Op ons eie is ons niks. Ons is tot niks goeds in staat nie. Maar met ons vertroue in
die Here Jesus Christus sal ons sterk kan staan. Deur die vertroue in Hom laat die Heilige
Gees ons voortdurend groei in die geloof.
Jesus vra vir Petrus drie vrae. Daar is mense wat ŉ groot ding daarvan maak omdat Jesus
twee verskillende Griekse woorde gebruik wat ons met liefde vertaal. Ons kan egter
aan-neem dat Jesus in Aramees met Petrus gepraat het en nie Grieks nie. Johannes en
baie ander skrywers uit dieselfde tyd gebruik die twee Griekse woorde vir liefde as
sinonieme. Daarom moet ons nie te veel daarvan maak dat hierdie twee verskillende
Griekse woorde gebruik word nie. Daar is ander pare Griekse woorde in hierdie
Skrifgedeelte waaroor daar nie so baie bohaai gemaak word nie.
Die betekenisvolle aspek van hierdie gebeure is die volgende. Die vorige keer toe Petrus
by ŉ vuur gesit het tussen ander mense het hy die Here drie maal openlik verloën. In die
openbaar, ten aanhore van die ander dissipels, moet Petrus sy toewyding aan Jesus
opnuut bely. Totdat dit nie gebeur het nie, sal daar vir Petrus steeds ŉ hindernis bestaan
om as apostel voluit in diens van die Here te wees.
Uit Petrus se antwoorde kom ons agter dat daar nie meer ŉ grootheidswaan by hom is
nie. Hy kan nie en wil nie meer sê dat hy Jesus meer liefhet as die ander dissipels, soos
hy vroeër gedoen het nie. Hy kan maar net in nederigheid antwoord dat Jesus weet dat hy
Hom liefhet. Vir sy liefde vir die Here beroep hy hom op die alwetendheid van Jesus die
Seun van God.
Petrus moet Jesus immers volg, want dit is wat Jesus tog geïmpliseer het toe hy gesê dat
Petrus sy broers moet versterk as hy weer tot bekering gekom het. Jesus wil hê dat ons
Hom ook moet volg in die uitvoering van ons diens vir Hom. Maar om Jesus te volg moet
die sonde wat hindernisse in ons lewe is aangespreek word. Daarop dring Jesus aan, tot
by die punt waar dit vir Petrus seermaak. Verleë, ongemaklik en al snikkende erken Petrus
dat hy oop en bloot voor die Here is:
Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. (Johannes 2:17 AFR53)
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Geliefdes, hierdie pad waarop Jesus vir Petrus na Hom toe terugbring, hierdie pad van
terugkeer met hernude toewyding aan die Here is die pad van ŉ Christelike lewe. Maar dit
gebeur nie maar net een maal nie. Dit bly aanhoudende bekering. Aanhoudend sterf ons
die ou mens af en aanhoudend wek die Heilige Gees die nuwe mens in ons op. En die
troosryke van hierdie seermaakpad is die vaste wete dat jy vergifnis ontvang het. Met jou
het die wonder ook gebeur dat God jou weer in sy diens wil gebruik.
Dit het Petrus ook drie maal gehoor:
Laat my lammers wei ... Pas my skape op ... Laat my skape wei.
(Johannes 21:15, 16, 17 AFR53)
Jesus Christus het Petrus verseker dat Hy hom voluit in sy diens as apostel herstel. Gaan
sorg vir my kerk, Petrus.
Petrus is in diens van die Here herstel en Jesus wys hom weer op sy taak as apostel.
Jesus is immers nie net besorg oor Petrus as apostel en as enkeling in die koninkryk nie.
Hy is ook besorg oor sy kerk en daarom hoor Petrus drie maal die opdrag aangaande die
kerk van die Here. En die kerk van die Here is nie net grootmense nie – nie net skape nie,
maar ook kinders – die lammers. Elkeen wat deel vorm van die liggaam van Christus in die
gemeente, is vir die Here belangrik.
Om Jesus dus te volg en Hom lief te hê, hou in dat ŉ mens verantwoordelikheid vir
Christus se mense aanvaar. Wanneer jy jouself aan Christus toewy, soos ons hier aan die
tafel bely het vanoggend, volg dit noodwendig dat jy jou ook aan sy kerk gaan toewy.
Jesus Christus is nie ŉ “alleenloper” nie. Christene kan nie net elkeen ŉ afsonderlike
verhouding met Christus hê nie. Hy is immers die Bruidegom en die kerk is sy bruid. As
ons onsself met Christus vereenselwig, kan en mag ons nie van sy bruid afsydig staan nie.
As ons dit doen, is ons leuenaars en ons liefde vir Christus kan dan nie opreg wees, soos
wat Hy van ons verwag nie.
Christus se liefde vir sy kerk bly onveranderlik selfs al is die kerk nog vol gebreke en gaan
dit nog mank op plekke. Hulle is immers die mense vir wie Hy gesterf het en Hy dra
voortdurend hulle belange op sy hart voor sy Vader. Kom ons hou onsself dan aan die
onderneming wat ons vanoggend teenoor die Here gegee het deur in ware liefde en
eensgesindheid met ons naaste te lewe en die eenheid van die geloof in liefde met woord
en daad teenoor mekaar te bewys.
Ons het die seermaakpad na die Here toe gestap omdat sy oë ons na Hom teruggeroep
het. Ons het die versekering ontvang dat ons sonde vergewe is. Hy verseker ons dat ons
steeds in sy diens kan leef en werk. Laat dit dan duidelik word in ons verhouding met
mekaar.
Net nadat Petrus die versekering gekry het dat hy steeds in diens van Christus as apostel
moet optree, sê Jesus weer vir hom wat die koste van so ŉ lewe is. Hy sal in die Here se
diens wees tot op ŉ hoë ouderdom. Maar wanneer hy oud is, sal hy sy hande uitstrek en
iemand anders sal hom vasmaak en bring waar hy nie wil wees nie. Die woorde hande
uitstrek is ŉ versagtende verwysing na die soort dood waarmee hy God sou verheerlik.
Petrus sou ook gekruisig word. En uit die oorlewering blyk dit dat Petrus wel gekruisig is.
Om Jesus te volg beteken dat ŉ mens op die pad gaan waar jy jou eie kruis moet opneem.
Jy moet jouself aanhoudend verloën. Daaglikse bekering is aanhoudende doodmaak van
die ou mens – die eie ek. Dit kan alleenlik gebeur deur die krag van Christus se dood en
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opstanding. Christus wil ons immers agter Hom hê, soos wat Hy vir Petrus aangesê het
om Hom te volg.
Geliefdes, met ons aansit aan die tafel van die Here het ons die voorneme uitgespreek om
die pad wat die Here ons aanwys voluit te loop. Al beteken dit dat ek en jy vir onsself
onherkenbaar vernuwe word omdat ons onsself dag vir dag meer en meer verloor, gaan
ons op die pad van die Here loop. Ons loop op daardie pad, want ons weet waar die Here
ons met hierdie pad gaan bring – vir ewig by Hom op die nuwe aarde waar ons saam met
Hom die bruilofsmaal sal vier, waar ons sonder enige hindernis vir ewig in sy diens kan
wees om God Drie-enig te loof en te prys.
Amen!
Gebed
Skrifberyming 14-3:3, 4
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Staan altyd onbeweeglik vas, / omgord met waarheid, onbevrees;
geregtigheid as borsharnas / – laat Woorddiens julle skoene wees!
As skild neem die geloof / om brandpyl uit te doof,
verlossing om te weer, / om vir die kop te keer. / En neem die Woordswaard van die Gees.
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Stry altyd biddend deur die Gees, / terwyl jul God van harte smeek.
Volhard en laat jul bede wees / vir heiliges in elke streek.
En bid dat God se Woord / gepreek word soos dit hoort,
geheimenisse soet / vrymoedig en met moed / nou kragtig uit my boeie breek!

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
23 Februarie 2014
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