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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Johannes 21,17 (Lezing Johannes 21,15-19) 

Petrus heeft Jezus 3 keer verloochend en nu wordt 3 keer de vraag op hem afgevuurd: hou je van mij? Hou 
je van Jezus? Uit heel Petrus optreden in de evangeliën blijkt dat hij van Jezus houdt. Zijn impulsieve 
enthousiasme voor Jezus is groot, maar dat is ook waar hij struikelt. Hou je echt van mij? Een pijnlijke vraag. 
Als je zo iemands vertrouwen beschaamd hebt, als je iets hebt gedaan dat zo liefdeloos is… kun je dan nog 
impulsief en enthousiast zeggen: ik hou van je? Petrus kan het niet meer. Hij aarzelt wanhopig. En dat is 
prachtig. Gelukkig ben je als je aarzelt! En nog gelukkiger ben je als je dan terugvalt op Jezus. Zoals Petrus 
doet: ik weet het zelf niet meer, maar U weet het! U weet toch dat ik van U houd. Ik ontwar de gevoelens en 
gedachten in mezelf niet precies, maar ik lever me aan U uit. Ja, als je daar komt, net als Petrus, dan komen 
die woorden terug: zorg voor mijn volgelingen. Want dan, ja, dan kun je zorgen omdat je weet van je eigen 
gebrokenheid en van de liefde van de Levende.  

Besprekingsvragen   
1. Hou je van Jezus? 
2. Herken je iets van de aarzeling en de wanhoop van Petrus als het gaat om jouw band met God? 
3. Op welk moment in je leven ben jij tegen je zelf en je eigen gebrokenheid opgelopen? Wil je daar 

iets van delen? 
4. Lees psalm 51. En let vooral op vers 15, waar David zingt over anderen voorgaan. David, Petrus, 

Paulus… herken je het patroon in de mensen die God inschakelt voor zijn Koninkrijk? 

Teksten om te lezen 
Een aantal teksten die iets te maken hebben met de kracht van de ontmoeting met God als Hij mensen 
opzoekt om de relatie te herstellen. Zoals dat ook voelbaar is in die indringende vraag van Jezus aan Petrus: 
hou je van mij? 

Hebreeën 4,12-13 

Psalm 139 

Psalm 32 

2 Samuël 12 

 

 

 

 

 

 


