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Skriflesing en Prediking: 

1. 

Broers en susters, kinders.   

Elkeen van ons het al iemand naby aan ons teleurgestel.   

 Miskien het ons op so ŉ wyse opgetree wat daardie persoon seer maak.   

 Dalk was ons woorde woorde wat sny en wond.   

 Dalk het ons maar net vergeet.   

 Of miskien was ons koud en ongevoelig.   

 Dalk het ons die vertroue wat die persoon in ons stel geskend. 

Dink net vir ŉ oomblik aan daardie dag toe jy jou vrou of man, jou kinders of ouers, 

jou vriende teleurgestel het.  Sien net vir ŉ oomblik in jou geestesoog daardie 

oomblik toe jy nie aan jou geliefde se verwagtinge voldoen het nie.   

Dit is nie ŉ lekker gevoel nie.  ŉ Mens kry sommer skaam na hoeveel jare.  En wat 

die ergste is, ŉ ander persoon is nie net teleurgestel in jou nie, maar jy is ook in 

jouself teleurgestel. 

2. 

In die Bybel vind ons baie verhale van mense wat hulle geliefdes teleurstel. 

Een van die bekendstes is sekerlik die verhaal van Petrus se verloëning van 

Jesus.  Juis in hierdie optrede van Petrus, in sy woorde en dade, in sy ontkenning 

dat hy Jesus ken, het Petrus vir Jesus teleurgestel.  Ons lees daarvan in 

Johannes 18: 15-17 en 25-27 

(15) Simon Petrus en 'n ander dissipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander 

dissipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester 

se woning (16) ingegaan, maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het 

daardie ander dissipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die 

deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. (17) Die diensmeisie wat deurwagter 



was, sê toe vir Petrus: “Jy is tog nie ook een van hierdie man se dissipels nie?” 

“Nee, ek is nie!” antwoord hy.  

(25) Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra 

toe vir hom: “Jy is tog nie ook een van sy dissipels nie?” Hy het dit ontken en gesê: 

“Nee, ek is nie!” (26) Een van die hoëpriester se slawe wat familie was van die een 

wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: “Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien 

nie?” (27) Petrus het dit weer ontken, en net daarna het daar 'n haan gekraai.  

Drie maal word Petrus gevra of hy die man met die naam van Jesus ken, en drie 

maal sê hy dat hy Jesus van geen kant ken nie.  Juis omdat Petrus Jesus se 

dissipel was was daar van hom verwag om lojaal teenoor Jesus te wees, maar 

tog gebeur die teenoorgestelde.  Juis wanneer Petrus vir Jesus moet opstaan 

draai hy sy rug op sy Rabbi. 

Dit moet die verskriklikste gevoel wees.  In die een asem sê jou vriend vir jou, ek het 

jou lief, maar in die volgende asem ontken daardie einste persoon dat hy enige 

verbintenis met jou het.  Met sekerheid kan ons stel dat Jesus in daardie laaste 

oomblikke van God en van mens verlaat was.  Sonder vriende en familie het hy voor 

die haatlike aanslag van die wêreld gestaan. 

3. 

Die vraag wat egter by my in die week wat verby is opgekom het, is:  hoe eindig die 

verhaal van Petrus en Jesus. 

Ons kry die antwoord in Johannes 20: 19-25 

(19) Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit 

was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan 

staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!” (20) Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy 

hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. (21) 

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle 

ook.” (22) Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige 

Gees! (23) As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God 

vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.” (24) 

Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe 



Jesus gekom het nie. (25) Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here 

gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien 

en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal 

ek nooit glo nie.”  

 

4. 

Geliefdes. 

Die vraag was:  Herstel die verhouding tussen Jesus en Petrus na Christus se 

opstanding?  Die vraag was:  Hoe eindig die verhaal van Jesus en Petrus? 

Kyk ons na die teksgedeelte wat ons nounet gelees moet ons saam stem – as dit 

van mense afgehang het, sou die verhouding nie herstel het nie, sou die 

verhaal heeltemal anders geëindig het. 

Wat bedoel ek as ek dit sê? 

 Hoe reageer ons as mens op teleurstelling?   

 Of laat ek eerder vra:   

 Hoe sou ek en jy gereageer het as ons in ŉ soortgelyke situasie was?  Hoe 

reageer ons op verraad?   

 Hoe reageer ons as iemand ons verloën – as hy of sy sê “ek ken nie hom of 

haar nie”. 

Stel mense ons teleur word ons verhouding met hulle gewoonlik onherstelbaar 

beskadig.   

Verraai ŉ persoon ons, hou ons daai persoon op ŉ afstand – nooit sal ons hom of 

haar weer volledig vertrou nie.  Nie met ons besittings, of met ons emosies nie.   

En verloën ŉ persoon ons, met ander woorde, kies daai persoon sy werk, haar 

plesier, of iemand ander bo ons kom die verhouding tot ŉ einde.  As mense is dit 

vir ons gewoonlik onmoontlik om verby die pyn en hartseer te kyk.  Selde vergewe 

ons die oortreding. En nog minder vergeet ons daarvan. 

5. 



Jesus tree aan die ander kant presies die teenoorgestelde op as die mens, as ek 

en jy.  Hierin sien ons weer opnuut Jesus se Goddelikheid raak.   

Ons hou vas aan die teleurstelling, die verraad, die pyn van verloëning.  

Maar kyk net hoe tree Jesus op.  Plaasvan om Petrus te verstoot – uit die groep te 

verban tree hy geheel en al anders op.   

Sy eerste woorde aan die dissipels wanneer hy aan hulle verskyn na Sy opstanding 

is:  “Vrede vir julle”.  Hoor mooi hoe Jesus sy gesprek met hulle begin: “Vrede vir 

julle”.  Dit is nie net die wyse waarop Jesus hulle groet nie, nee, dit is veel meer.   

Met ander woorde:   

 Dit wat skeiding tussen God en die mens gebring het, is uit die weg geruim.   

 Die oorlog is verby.   

 Die dissipels se optrede wat die verhouding tussen hulle en Jesus kon 

vernietig is vergewe en vergete.   

 Jesus as God het in sy kruisiging en opstanding die genade en vergifnis aan 

die mens gegee.   

 Die teleurstelling is iets van die verlede, die verraad en verloëning is 

vergewe.  Judas se optrede en Petrus se woorde is skoongevee.   

6. 

Tweeduisend jaar gele het dit plaasgevind, maar dit is nog net so waar vir ons 

vandag.  Daar is ook tussen ons en God vrede.  God skenk dit aan ons.  En die 

wonderwerk is dat ons dit kry sonder dat ons dit verdien.  Hierdie 

vredesooreenkoms is geteken met Jesus se bloed.  Dit is die kern van die 

evangelie, waarom dit alles draai.   

 Ons sien dus dat die verhaal van Petrus en Jesus eindig met versoening.   

 Ons sien dat die verhouding, ten spyte van Petrus se optrede herstel word.  

Petrus het dit nie gedoen nie.  Hy kan dit nie doen nie.  

 Ons kan nie deur ons optrede of woorde, deur ons wysheid of vroomheid die pad 

saam met Jesus stap nie.   



 Ons kan nie die gebroke verhouding herstel nie.  Nee, Jesus doen dit.  Hy is die 

een wat saam met ons kom loop deur die lewe.  Hy is die een wat die verhouding 

tussen God en mens herstel.  Hy gee dit vir ons.  Dit is ons onverdiende geskenk 

– vergifnis en terselfdertyd die lewe, nou en saam met God vir alle tye. 

7. 

Broers en susters. 

Is dit genoeg om dit net te weet?  Moet die wete nie ook oorgaan in dade nie?  

Moet dit nie sigbaar word nie. 

Petrus ontvang die genade, liefde en vergifnis tog eindig die verhaal nie daar nie.  

Die geskenk wat ons kry los ons met ŉ verantwoordelikheid.  Ons lees daarvan 

in Johannes 21: 15-19 

(15) Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van 

Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U 

weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” (16) Jesus vra 

hom weer 'n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?” “Ja, 

Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my 

skape op.” (17) Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy 

My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: 

“Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” 

Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. (18) Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, 

het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy 

jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil 

wees nie.” (19) Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood 

Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!” 

 

Kyk net wat in die teks gebeur.  Petrus het die geskenk ontvang, en dan vra Jesus 

vir hom drie maal of hy hom lief het.  Soos Petrus Jesus drie maal verloën het 

vra Jesus Petrus drie maal of hy hom lief het.  Elke keer antwoord deur te sê:  

“Ja, Here, U weet dat ek u lief het”. 



Duidelik sien ons dat ons met liefde teenoor God moet reageer.  Ons kan nie net 

onvang en voortgaan soos gewoonlik nie.  Nee, ons moet juis daarom lief wees vir 

God.   

Die vraag wat egter onstaan is:  Wat is die liefde waarvan Jesus praat.  Is dit 

maar net ŉ emosie, ŉ warm gevoel in my hart, of is dit iets meer as dit? 

8. 

Weereens gee die teks vir ons die antwoord.  Nadat Petrus antwoord dat hy Jesus 

lief het sê Jesus vir hom:  “laat my skape wei, versorg my lammers en my 

kudde”. 

Met die eerste hoor klink dit bietjie vreemd.  Dink ons mooi daaroor is die antwoord 

voor die handliggend.  Indien ons werklik lief is vir Jesus moet ons ŉ herder wees 

vir Sy mense.  Ons moet herders wees vir God se kinders. 

En wat doen ŉ herder? Dit vertel die Bybel ook vir ons: Omdat Jesus ook herder is, 

maak hy mense gesond wanneer hulle siek is, vergewe Hy, leer Hy, akkommodeer 

Hy, lei Hy, voed Hy, versorg Hy, ontferm Hy – en gee selfs sy lewe weg. 

En kom ons hoor weer mooi: Hy maak gesond, vergewe, leer, lei, voed, versorg, 

ontferm, gee sy lewe weg. Nie dinge wat Jesus voel of dink nie, dinge wat Hy 

doen.  

Dus: om vir Jesus lief te wees beteken om te doen.  Vir ander te doen, al is dit soms 

tot jou eie nadeel. 

Broers ens susters.  Dit moet ons mooi hoor.  Om lief te wees vir Jesus is nie net 

ŉ emosie, of ŉ hol belydenis nie.  Nee, dit is veel meer as dit.  Om vir Jesus 

lief te wees beteken dat ons ŉ herder vir ander moet wees.  Dat ons deur ons 

dade en optrede mens lei en oppas, mense voed en versorg, mense koester en 

beskerm.  Dit is wat ware liefde is.  Liefde wat soms tot ons eie nadeel is.   

Is dit altyd maklik om die liefde op die wyse uit te leef? 

Is dit maklik om ander se herder te wees? 

9. 



Die teks maak dit baie duidelik.  

 Dit is nie altyd maklik is om deur Jesus se liefde en genade te leef nie,  

 dit is nie altyd maklik om Jesus lief te hê nie,  

 en netso is dit nie altyd maklik om ŉ herder te wees vir ander nie. 

Petrus het dit self ervaar.  Juis as gevolg van sy nuwe lewe in Jesus, juis omdat hy 

herder was vir ander, was die sondige wêreld vyandig teen hom.  Hoe mooi sê die 

teks dit nie:   

“Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar 

wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en 

jou bring waar jy nie wil wees nie”. 

Die advies wat Jesus vir Petrus binne daardie aaklige omstandighede gee is netso 

van toepassing op ons.  Selfs wanneer Petrus nie beheer het oor sy situasie nie sê 

Jesus vir hom:  “Volg My”.  Hoe aangrypend is dit nie.  Selfs wanneer jou voete op 

pad is na ŉ bestemming wat jy nie gekies het nie, is dit moontlik dat jou hart en 

verstand Jesus kan volg.   

Vriende.  Wanneer dit voel asof die lewe ons meesleur, wanneer dit voel asof ons 

verdrink in hierdie wêreld, bly die opdrag die selfde:  Volg My.    

 Dan sal ons ook vind dat ons naastes nie so baie teleurstel nie,  

 dan sal ons vind dat ons meer en meer voldoen aan God se verwagtinge.  

 Dan sal ons staande bly in die moeilike tye wat kom.  

Amen. 


