
Johannes 21:1-19 
Vooraf 

Ons is tans in die Kerkjaar in die tyd tussen Jesus se opstanding en die hemelvaart. In die tyd fokus 

ons op Jesus se opstanding. Sy opstanding is vir ons die teken en bewys dat Hy dit waarvoor Hy na 

die aarde gekom het, suksesvol gedoen het. 

Agtergrond 

Johannes wil in sy evangelie die lesers oortuig dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Hy sê dit 

self in die laaste vers van Johannes 20. Daar word aanvaar dat Johannes aanvanklik net die twintig 

hoofstukke gehad het en dat hoofstuk 21 later bygevoeg is. 

Al vier die evangelies sluit af met verhale van war Jesus na sy opstanding aan mense verskyn het. Die 

verhaal wat ons vanoggend lees, kom egter net by Johannes voor. 

Inleiding 

Daar was eendag ’n pragtige tuin. Die tuinier was baie 

trots daarop en het dit met groot toewyding versorg. Elke 

dag het hy tot by sy tuinhuisie in die verste hoek van die 

tuin geloop en sy emmers uit ’n waterstroom daar naby 

gevul met helder, blink water. Dan het hy al langs die 

voetpaadjie langs teruggestap tot by die blombeddings. 

So het hy vir die blomme water aangedra.  

Hy het twee emmers daarvoor gebruik. Die een was nuut: 

helder van kleur en skitter wit. Die ander oud en redelik verniel. Hierdie een was jare lank van groot 

nut in die tuin, maar sy beste dae was verseker verby. 

Elke oggend het die tuinier die twee emmers vol gemaak en met een in elke hand na die 

blombeddings gestap. Die helder, blinknuwe emmer was baie trots op homself. ’n Mens kon immers 

op hom vertrou om sy volle vrag water tot by die blomme te dra sonder om ’n druppeltjie te vermors. 

Die gehawende ou emmer het hom geskaam omdat hy so afsteek. Hy het geweet hy is vol gate en 

was elke oggend baie jammer omdat daar heelwat minder water in hom oor was as hulle by die 

blomme kom. Heelwat het uitgelek. 

Die twee emmers het soms met mekaar gesels terwyl die tuinier hulle met die paadjie langs na die 

blombeddings toe dra. “Kyk net hoe doeltreffend is ek” sou die blink emmer spog. “Dis maar goed die 

tuinier het vir my om seker te maak dat die blomme elke dag water kry. Ek weet nie hoekom hy nog 

met jou sukkel nie. Jy is niks werd nie.” 

Al wat die ou, gehawende emmer dan kon antwoord, was: “Ek weet ek is nie veel werd nie, maar ek 

doen regtig my bes. Ek is bly dat die tuinier my darem nog vir iets kan gebruik.” 

Eendag het die tuinier nadat hy weer die blomme nagegooi het, gereageer op die emmers se gesels: 

“Baie dankie, julle albei. Julle het julle werk vir die dag baie mooi verrig. Nou gaan ek julle terugneem 

na die tuinhuisie toe. Maar op pad terug wil ek hê moet julle goed oplet na die tuinpaadjie.” 



Die twee emmers het gemaak soos die tuinier gevra het. Gou het hulle gesien dat aan die eenkant 

van die paadjie – die kant waar die tuinier altyd die blink, nuwe emmer dra – was daar net grond. 

Aan die ander kant – waar die tuinier die ou, lekkende emmer dra – was daar ’n ry jong, vars, groen 

sprietjies wat binne ’n paar weke ’n vrolike ry veldblomme sou word wat ’n mens heelpad na die 

bedding toe vergesel.    (Uit: Die Groot Storiesboek, p. 87) 

Hierdie storie van ’n stukkende, lekkende emmer in die hand van die tuinier is die storie van ons 

elkeen in die groot Tuinier se hand. Dit is die storie van Petrus as stukkende emmer in God se diens. 

1. Stukkende emmers 

  Petrus was maar ’n stukkende emmer wat baie water uitgelek het. Sy lewensverhaal in die 

evangelies is baie interessant.  

Hy was ’n gewone visserman. En dit was juis langs die see waar Petrus visvang waar ons die eerste 

keer van hom hoor. Dit is as Jesus hom en sy broer roep om sy volgeling te word. Hy word geroep 

om ’n “visser van mense te word.” En dan lees ons so elke nou en dan van Petrus. Dikwels lees ’n 

mens so half oor wat van Petrus geskryf word. En tog is daar ’n duidelike lyn van groei en 

ontwikkeling in Petrus en sy roeping. Ek gaan enkele gebeure uitlig. 

 As Jesus gedoop word en omvou word met God se heerlikheid, wil Petrus drie hutte bou. Dit 

was om die heerlikheid te laat voortduur en deel daarvan te wees. Hy het dan geen insig in 

Jesus se taak en roeping op aarde nie.  

 Petrus is die een wat soos Jesus op die water probeer loop. Net om klaaglik te misluk omdat 

hy twyfel.  

 Later kry ons vir Petrus met die pragtige belydenis “U is die Christus, die Seun van God.” Dit 

is nadat Jesus vir die dissipels gevra het wie sê die mense is Hy en wie sê hulle is Hy. Met die 

belydenis kry ’n mens hoop vir Petrus, maar om maar net later weer te ontdek dat hyself nie 

eens mooi geweet het wat hy sê nie.  

 As Jesus voorspel dat Hy nog sal ly, openbaar Petrus weer sy totale onbegrip vir Jesus se taak 

en roeping. Hy neem Jesus eenkant en berispe Hom. 

 As Jesus die dissipels se voet was, is Petrus weer vol bravade: “U sal in ewigheid nooit my 

voete was nie.” As Jesus hom daarop wys dat Hy dan nie deel aan Hom kan hê nie, verander 

sy storie gou: “Here, dan nie net my voete nie maar ook my hande en gesig.” 

 Petrus verklaar later dat hy bereid is om saam met Jesus gevangenskap of selfs die dood in 

te gaan.  Dit is wanneer Jesus voorspel dat Petrus Hom sal verloën. 

 As Jesus gevange geneem word, dan pluk Petrus sy swaard uit en kap die slaaf se oor af. Baie 

dapper. Maar later dieselfde aand ontken hy drie keer teenoor ’n onbelangrike diensmeisie 

dat hy Jesus ken. Hy verloën Jesus.   

Petrus se verhaal in die evangelies is die van ’n stukkende emmer. Iemand wat hard probeer, maar 

die water lek maar net uit. Hy wil help, maar hy verstaan nie altyd nie. 

Ek kan nogal met Petrus identifiseer. En ek is seker, almal kan dit doen. Ons wil so graag. Ons 

probeer so hard. Maar die water lek maar uit. Ons is stukkende emmers. 

 



2. Stukkende emmers, maar bruikbaar 

In die gedeelte wat ons gelees het, kry ons weer vir Petrus by die viswaters. Na Jesus se kruisiging, 

wat vir die dissipels ’n skokkende en ontwrigtende ervaring moes wees, is Petrus die een wat 

aankondig dat hy weer gaan visvang. Vir ’n nag lank vang hulle niks. Net om die volgende oggend 

deur ’n vreemdeling ingewag te word wat aanbeveel dat hulle die net aan die regterkant moet 

ingooi. Dan vang hulle ’n net vol visse – so baie dat die net wil skeur. En skielik herken hulle vir Jesus. 

En soos altyd, is Petrus die een wat optree. Hy storm die water uit na Jesus toe.   

En dan word Petrus as te ware weer geroep om volgeling te wees. Hy word herstel in sy amp as 

visser van mense.  Drie keer vra Jesus vir hom die vraag: Het jy my lief? 

Hier is ’n paar opvallende sake in die gesprek: 

 Jesus gebruik nie sy naam Petrus nie, maar se geboortenaam: Simon bar Jona – dit is Simon 

seun van Jona. Dit is die naam wat hy gehad het voordat Jesus hom die eerste keer geroep 

het. 

 Hier word twee woorde vir lief hê gebruik. Philo en agapao. Agapao is ’n sterker woord vir 

lief hê. Dit is ’n bewustelike liefde wat standhoudend is. Philo is ligter, swakker – amper 

meer net ’n toegeneentheid. 

Jesus gebruik die eerste twee keer die sterker woord – het jy my bewustelik en 

standhoudend lief. Dan antwoord Petrus ja, ek het U lief – maar met die swakker woord, 

toegeneentheid. 

Die derde keer gebruik Jesus self die swakker woord – toegeneentheid  - en Petrus antwoord 

met dieselfde woord.    

 

Petrus se keuse van toegeneentheid, is erkenning van sy eie onvermoë.  Hy weet, hy herken dat hy 

Jesus in die steek gelaat het. Hy verstaan iets van sy eie stukkend wees. Hy is nie meer die 

voortvarende, selfversekerde volgeling wat instorm nie. Nee, hy ken sy eie onvermoë en swakheid. 

Hy het gefaal. Hy kan nie lief hê soos Hy moet nie. Hy is ’n stukkende emmer. Hy lek water.  

Maar tog, ten spyte daarvan word sy roeping herhaal. Hy word weer herstel in sy roeping. Drie keer 

gee Jesus die opdrag: Laat my lammers/skape wei. 

Al is hy ’n stukkende emmer, wil Jesus met hom water aan dra. Al lek baie water uit, is hy bruikbaar. 

Dalk moet ons verstaan: juis omdat baie water uitlek, is hy bruikbaar. 

Ook hiermee kan ek identifiseer en is ek seker kan julle ook. Ons is stukkende, lekkende emmers. 

Ons erken en verstaan ons eie onvermoëns. Ons wil Jesus lief hê in die sterkste vorm – maar ons 

kom op die ou end maar net by toegeneentheid. Ons kan ook maar sê: Ja, Here ons het U lief – maar 

U weet alles.   

3. Die water gee lewe 

As julle terug dink aan die storie van die twee emmers, dan is die belangrike waarheid dat dit maar 

eintlik oor die water gaan wat lewe gee. Die emmer self is maar net instrumenteel om die water by 

die blomme te kry. Die klem moet op die water val, nie die emmer nie. Heel en blink, stukkend of vol 

gate – maak nie regtig saak nie. Solank die water by die blomme kom. 



Dit is nogal ’n heerlike troos vir ons. Ons is maar net die instrumente in God se hand.  En of ons nou 

blink, nuwe emmers is – en dit is ons nie – en of ons oud en geroes en vol gate is – en dit is ons – dit 

gaan oor God wat ons wil gebruik om die lewenswater by die blombeddings van die lewe te kry. Ja, 

al mors ons maar baie langs die pad, ook daar gaan lewe kom. Daar gaan blomme opkom. Die water 

sal daarvoor sorg. 

Dit is wat Petrus verstaan het deur die pad wat Jesus met hom gestap het. Hy kom op ’n punt waar 

hy maar net bely: U weet dat ek U lief het. U weet alles. En dit is op daardie punt dat hy bruikbaar 

word as instrument in God se hand. Hy word afhanklike dienskneg. 

Ons lees weer van Petrus in die Nuwe Testament. Ons lees hoe hy na die heidene gaan nadat God 

hom in ’n gesig soheentoe stuur. Hy is gehoorsaam en is die emmer wat die lewenswater na heidene 

bring. 

Uit oorlewering weet ons dat Petrus soos sy Meester gekruisig is vir sy geloof. Jesus verwys daarna in 

sy opdrag aan Petrus om sy skape te laat wei. Petrus was enduit beskikbaar vir God. 

Paulus is nog ’n voorbeeld wat gesnap het van afhanklike dienskneg wees. Waar ek vanoggend die 

beeld van emmers en water gebruik het, gebruik Paulus die beeld van die erdekruik en skatte in die 

erdekruik. In die Bybelse tyd is waardevolle artikels in sulke kruike gebêre. Daar was dit beskerm 

teen vog en roes en veilig teen stampe.  Paulus erken dat mense die kruike is en die boodskap van 

Jesus die skat binne mense. Die kruik is maar min werd, maar die boodskap bring lewe. 

Paulus het verstaan dat ’n mens maar swak is in sy poging. Daarom erken hy dat ons sterkte juis in 

ons swakheid lê. Hy sê: As hy swak is, is hy sterk. Daarmee bedoel hy dat God juis deur mense wat 

hulle swakheid, hulle afhanklikheid besef, kan werk. 

Ek wil by nog een saak uitkom: Wat is die water wat lewe gee? Dit is die boodskap van die 

opstanding. Dit is die boodskap dat Jesus gesterf en opgestaan het en lewe. Hy het deur sy dood en 

opstanding  verlossing vir die wêreld gebring. Hy bring lewe in waar die sonde dood gebring het. 

Dit is die skat binne ons as kruike. Dit is die water binne ons as stukkende emmers. Dit is die 

boodskap wat moet uitlek en wat in die blombeddings van die lewe moet val. Die boodskap sal lewe 

bring.  

Slot 

Maar sommer ’n storie van ’n tuinier, water en 

twee emmers. 

Maar dit help ons om iets te verstaan van afhanklik 

en diensbaar aan God wees. Ons is die draers van 

die boodskap wat lewe bring. Die boodskap van 

Jesus wat opgestaan het en lewe. En al is ons maar 

stukkend en swak, in God se hande kan ons die 

lewe bring. 

Petrus het dit geleer en dit gedoen. Ek en jy moet 



dit vanoggend leer en dit doen.   

 

 


