
REEKS: JESUS verSKYN!

TEMA 4: VERBAAS EN DAAROM OORTUIG... Johannes 21:1-25

MAANDAG - Johannes 21:1-3

 nie eers enige vangs gehad nie. Hier lyk dit ook nou of hulle alles verloor het. Wat doen 

1. Lees die teks meer as een keer en neem ‘n oomblik om na te dink oor die gemoedstoestand 

 van die dissipels. Waar is hulle gedagtes en emosies?

4. Soms moet alles net eers stil en weg voor ons God kan hoor. Wat hoor jy nou? Watter 

 hulle ou manier van lewe. Het jy al so ‘n terugslag beleef, waar die ontnugtering groot is en 

2. Jesus wat die nuwe heerskappy sou bring is weg en die dissipels keer terug na hulle ou werk, 

3. Terug by hulle ou werk, het hulle nie eers aangegaan waar hulle opgehou het nie. Hulle het 

 die werklikheid terug by dit wat jy gehoop het verby is? Hoe het jy dit hanteer? 

 moedeloosheid en ontnugtering met jou?

 gesprekke, insidente of emosies het moontlik nou na vore gekom waarna God jou uitnooi om 
 met Hom verder daaroor te praat? 

DINSDAG - Johannes 21:4-8

 soms dink ons dit is deur ons eie dade, soms is ons gemaklik met toeval (al dink ons ons glo 

2. Die dissipels was stomgeslaan deur die vangs en een dissipel, die geliefde dissipel, het besef 

 nie daaraan nie). Petrus het dadelik Jesus erken en aan Hom die eer gegee deur respek en 

 wat aan die gebeur is. Wie is die persone in jou lewe wat help om Jesus raak te sien waar jy 

1. Lees die teks meer as een keer en neem ‘n oomblik om na te dink oor verbasing. Het verbasing 

 Hom moontlik nie verwag nie? Hoe gereeld ontmoet jy hierdie persoon en is dit genoeg?

 jou al gehelp glo? Soms moet ons stom geslaan word omdat ons so hard horend is. Wanneer 
 laas en deur wat was jy totaal stom geslaan?

3. Petrus se eerste reaksie was om sy hemp aan te trek, want hy wou reageer met ontsag en 

 agting. Hoe raak Petrus se eerste reaksie jou eerste reaksies?

 respek. Hoe reageer jy wanneer Jesus wonders bewerk? Soms twyfel ons in ander se vertelling, 



WOENSDAG - Johannes 21:9-14

 Jesus die manne ontmoet – Vir ontbyt. Waarom is dit so spesifiek genoem?

2. ‘n Ete saam bevestig die werklikheid van die geleentheid. Jesus se opstanding word bevestig en 

 God jou vandag? Waar het jy moontlik nodig om Hom nou te sien, reeds besig om die 

1. Lees die teks meer as een keer en neem ‘n oomblik om na te dink oor die manier waarop 

 voorbereiding te doen vir wat jy nodig het?

 die dissipels word ontmoet in wat hulle nou nodig het – kos na ‘n lang nag. Waar ontmoet 

 behoort optimiste te wees, nie omdat ons onrealisties is nie, maar omdat Jesus se 
 teenwoordigheid enige situasie neem na ‘n Koninkryk uitkoms. Is jy so ‘n optimis? Sien jy Jesus 

 oplossing en hulpbronne nodig vir die uitspeel van die situasie aanwesig is. Ons as gelowiges 

 raak in jou situasies of die van die land? Glo jy dat Hy daar besig is, al voel dit nie vir jou so 
 nie? As jy dit glo, hoe beïnvloed dit jou gedrag en jou praatjies?

3. Die oopgestaande Jesus se teenwoordigheid in die betrokke situasie bevestig reeds dat die 

VRYDAG - Johannes 21:20-25

 vir Jesus langs mekaar as getuienis.”

 maak jy van Jesus se antwoord op Petrus se vraag?

 dienswerk kom? Waarom? 

 om jou liefde vir Jesus langs die van ‘n ander te plaas in die werk van die kerk? Verduidelik.

4. Bespreek die impak van die stelling: “In die kerk voeg ons elkeen ons unieke manier van liefde 

2. Petrus en die liefling dissipel het saam gewerk en beide se roeping het mekaar aangevul in die 

 voortgaande verkondiging van die Evangelie. Eenvoudig: Petrus en Johannes se manier om 
 Jesus lief te hê langs mekaar kom staan om die werk van die kerk voort te sit. Is jy iewers besig 

 van glo vir ons so ‘n fokuspunt, dat ons die opdrag wat Jesus vir ons het skoon vergeet. Wat 

1. Lees die teks meer as een keer en dink na oor die manier waarop Jesus Petrus antwoord toe 

3. Word ek deur ander mense se maniere van liefde wys afgesit en ontmoedig wanneer dit by 

 Petrus oor Johannes se geloof en lot meer wou weet. Soms is ander se uitdrukkings en manier 

SATERDAG

2. Wat is die een les wat jy uit die dissipels en Tomas se lewe geleer het.

1. Sê die 12 Artikels of Apostoliese Geloofsbelydenis hardop! Ek glo in God...

3. Word sommer net stil en vra vir die Here wat nou op jou hart is. Gebruik genoeg tyd.

JESUS verSKYN!

DONDERDAG - Johannes 21:15-19

 negatiewe verhale. Wat is die invloed wat hierdie gebeure op jou gehad het of selfs nog het?

2. Petrus het Jesus verloën, maar Jesus kom terug en wys dat dit nie oor die verlede se 

 Petrus gedoen het?

 beteken dat Jesus jou net roep om Hom lief te hê en dan daarvolgens te handel?

 mislukkings gaan nie, maar oor die roeping in die lig van Sy opstanding. Petrus se roeping 

1. Lees die teks meer as een keer en dink na oor vorige mislukkings, slegte ervarings en 

 word weer bevestig en daarop reageer Petrus met ‘n nuwe lojaliteit en oortuiging. Wat is die 
 roeping wat Jesus vir jou het op grond van Sy opstanding? Watter ou verhale moet jy moontlik 
 van verlos word, net soos Petrus? Kan jy vir Jesus vra om dit vir jou te doen soos Hy dit vir 

3. Jesus roep Petrus op om Hom te volg. Hy roep Petrus op om Hom lief te hê. Wat sal dit vir jou 


