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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 6:1-8 en Lucas 5:1-11    ZWO-dienst 

Ds. Simon Dingemanse 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

U weet misschien wel dat de eerste zondag van februari altijd een zondag is waarop het 

werelddiaconaat centraal staat, omdat Nederland op 1 februari 1953 door een watersnood 

werd getroffen en omringende landen te hulp schoten om te redden wat er te redden viel… 

 

Afgelopen maandag 31 januari hadden we ook weer een storm – gelukkig wat minder hevig 

dan toen, maar sommige strandtenthouders zaten hem wel een beetje te knijpen, omdat het 

water zo hoog kwam – en gelukkig hebben we nu dankzij de Deltawerken waterkeringen die 

overstromingen kunnen voor-komen…we leven in een zeer welvarend land dat beschikt over 

grote technische mogelijkheden en heel veel kennis heeft gekregen van 

watermanagement…maar dat heeft toch ook weer niet de watersnood kunnen voorkomen 

zoals die vorig jaar in Zuid-Limburg plaatsvond…een watersnood die ook lijkt samen te 

hangen met de klimaatverandering… 

 

In Oeganda weten ze er ook over mee te praten…Oeganda is veel minder welvarend dan ons 

land en Deltawerken hebben ze daar niet…maar ook daar begint klimaatverandering zijn tol te 

eisen…het normale regenseizoen lijkt steeds meer plaats te maken voor weersextremen…dan 

is het weer te lang veel te droog, zodat gewassen verdorren en dan regent het weer te lang veel 

teveel, zodat alles onderloopt…we hoorden daarnet Dorothy daar iets over zeggen… 

 

Ja, water is iets dubbelzinnigs…we kunnen onmogelijk zonder en het kan levensreddend zijn, 

maar water kan ook zulke massieve vormen aannemen, dat het een verwoestende vloed wordt 

die alles meesleurt en daardoor dood en verderf zaait… 

En vanmorgen komen we Jezus tegen bij dat dubbelzinnige water…vissers, zoals Simon en 

Jakobus en Johannes zijn afhankelijk van dat water…zij proberen vissen te vangen en te 

verkopen…zij proberen voor voeding te zorgen die de zee geeft…maar soms komen ze ook in 

een storm terecht en dan zijn ze opeens in doodsnood… 

 

Maar nu liggen er twee vissersscheepjes langs de kant…ze zijn leeg, want ze hebben na een 

hele nacht vissen niets gevangen…geen voeding vanuit de zee…alleen maar leegte…  

 

Het is – als je zo bij dat water stil staat – wel veelzeggend dat Jezus in zo’n leeg 

vissersscheepje stapt en vraagt aan Simon om een stukje de zee in te steken…een klein stukje 

van de wal af…en dat Hij dan vanaf dat lege scheepje over het water heen de mensen die aan 

de kant staan dingen gaat leren over het koninkrijk van God… 

 

Zou Jezus dat zo doen, omdat zijn woorden over het water extra ver dragen en daardoor beter 

verstaanbaar zijn?...Zou kunnen…maar ik denk eerder dat zo extra duidelijk moet worden dat 

Jezus in dat lege scheepje een bijzonder soort volheid met zich meebrengt…de volheid van 

Gods liefde en barmhartigheid als wezenlijke voeding voor onze menselijke geest… 

 

En ik denk ook dat zo extra duidelijk moet worden dat Jezus woorden van leven spreekt over 

het doodswater heen…opstandige Paaswoorden tegen onrecht en machtsmisbruik, tegen 

beschadiging en vernedering van mensen…tegen ziekte en bezetenheid en wat niet al dat het 

goede leven bedreigt… 
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En het mooie is dat Hij dan, als Hij uitgesproken is, ook nog aanschouwelijk onderwijs geeft 

over de volheid van Gods liefde…Hij stelt naast zijn goede woorden een teken van 

vervulling…hij zegt tegen Simon: ‘Steek in diep water en laat je netten zakken om te 

vangen’… 

 

En hoewel Simon zich afvraagt wat voor zin dat heeft, omdat ze de hele nacht al niets 

gevangen hadden, zegt hij: ‘Op uw woord zal ik de netten laten zakken’… Kijk, dat is zo’n 

belangrijk detail: ‘op uw woord’…tegen de ervaring van de leegte in, wil Simon vertrouwen 

op het woord van Jezus…op wat Jezus allemaal aan hem en de anderen geleerd heeft over het 

koninkrijk van God… 

 

En wat gebeurt er?...De netten raken zo vol vis, dat ze scheuren door het gewicht…en de 

andere vissers komen met het tweede scheepje helpen om alle vis aan boord te krijgen…en 

het is zoveel vis dat de bootjes bijna dreigen te zinken, zo zwaar beladen zijn ze… 

 

En die volheid is zo ontzagwekkend tegenover de leegte van daarvóór, dat Simon Petrus zich 

opeens sterk bewust wordt van zijn nietigheid en van zijn gebreken…hij valt op zijn knieën en 

zegt zoiets als: ‘Blijf alstublieft op afstand, Heer, want wie ben ik met al mijn falen en vallen 

vergeleken bij U.’… 

 

En dan zegt Jezus dat centrale evangeliewoord dat we ook in het kerstevangelie hoorden: 

‘Wees niet bang’…’wees niet bang, want van nu af aan zul je mensen voor het leven 

vangen’…de nieuwste bijbelvertaling schrijft ‘voortaan zul je mensen vangen’…maar het 

luistert hier nauw, omdat er in dit verhaal twee verschillende Griekse woorden voor vangen 

worden gebruikt… 

 

Bij het vangen van de vis klinkt er een ander woord dan bij het vangen van mensen…dat is 

ook wel logisch, want als je een vis vangt, gaat die dood…de vis wordt immers uit het water 

gehaald en daardoor uit zijn leefomgeving…maar als Jezus zegt dat Simon voortaan mensen 

zal vangen, dan gaat het natuurlijk juist om het redden van mensen…om het schenken van het 

goede leven…zoals je met een reddingsboei iemand uit het doodswater vist…daarom zegt 

Jezus, letterlijk vertaald: ‘van nu af zul je mensen voor het leven vangen’… 

 

En wat doen Simon, Johannes en Jakobus…ze laten alles los en gaan achter Jezus aan…ze 

voelen zich geroepen op de bevrijdende weg van Jezus…en bij die roeping hoort 

zending…dat je gezonden wordt om mensen het goede leven te geven…het goede leven dat 

Jezus handen en voeten geeft en waarover Hij verhalen vertelt…het leven zoals God het 

bedoelt…een leven met echte toekomst… 

 

En die roeping is nog steeds het hart van het geloof…voor ieder mens…dat was vroeger al bij 

de profeet Jesaja…die dacht ook eerst, net als Simon, wie ben ik?...ik ben een mens van falen 

en vallen en alles wat ik zeg, heeft gebreken en kan nooit recht doen aan de heiligheid van de 

Enige…maar toen werd met een gloeiend kooltje de onreinheid van zijn lippen weggebrand 

en werd hij geschikt gemaakt om woorden van God te spreken…kritische woorden tegen 

onrecht en verloedering… 

  

Maar íeder méns heeft een roeping…daar hoef je geen profeet of visser voor te zijn…en ook 

geen dominee of verpleegkundige of leerkracht…wij hebben allemaal een roeping, een 

zending om dat goede leven te dienen en te delen, u, jij en ik…ook al zijn wij mensen van 

vallen en opstaan, de Enige neemt ons aan als zijn kinderen en stuurt ons op weg… 
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En dat is natuurlijk ook de diepste drijfveer van Zending en Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking…daarom hebben we ook tweemaal per jaar een ZWO-

dienst…om daarbij bepaald te worden…en eigenlijk moet dat ook ónze diepste drijfveer zijn 

als gemeente…we kunnen ons druk maken over gebouwen of over liturgie of over Kerkbalans 

of over wat we wel of niet kunnen in een tijd van corona…maar in wezen gaat het alleen maar 

hierom: dat we samen geroepen zijn om uit de liefde van God te leven…om de weg van Jezus 

te zoeken…om mensen in nood te helpen en als het kan te redden van onheil en dood… 

 

En het is mooi om te zien hoe dat bijvoorbeeld in Oeganda gestalte krijgt…als je bijvoorbeeld 

het levensverhaal van Dorothy hoort, dan kun je geraakt worden door wat haar allemaal 

overkomen is: haar vader heeft ze nooit gekend, want hij heeft waarschijnlijk het regime van 

de wrede dictator Idi Amin niet overleefd…haar moeder is overleden aan aids wat in dat land 

als een taboe wordt beschouwd… 

 

Ze groeide op in bittere armoede en is onrechtvaardig behandeld op haar werk, omdat ze 

zomaar ontslagen werd en de laatste twee maanden salaris nooit heeft gekregen…ze raakte 

vroeg zwanger en haar eerste kindje overleed…vervolgens kreeg ze nog twee kinderen en liet 

haar man haar in de steek voor een andere vrouw… 

 

Als je dan het beeld van het water wilt gebruiken, dan zou je kunnen zegen dat het water haar 

wel aan de lippen moest staan…er is haar veel afgepakt…ze heeft misschien wel geprobeerd 

naar het goede leven te vissen, maar ze heeft niets gevangen…leegte en zinloosheid bedreigen 

haar… 

 

Maar dan komt er iemand van de kerk langs…iemand die luistert en met haar praat en die 

haar leert om samen met andere vrouwen een spaargroep te beginnen…haar 

verantwoordelijkheid wordt niet áfgenomen, nee, ze wordt ópgenomen in een groep die de 

verantwoordelijkheid deelt…om afspraken na te komen, beslissingen vast te leggen en de 

boekhouding bij te houden…er ontstaat een verbond tussen mensen, waarin ook andere zaken 

besproken kunnen worden: over duurzame landbouw, over het opvangen van regenwater, het 

voorkomen van AIDS en dat je als vrouw meer bent dan alleen maar een mens die kinderen 

moet baren… 

 

Zo probeert de kerk in Oeganda handen en voeten te geven aan de weg van Jezus…ze 

wierpen Dorothy een reddingsboei toe en zij greep die met beide handen…en zo werd zij 

gevangen voor het leven…voor een beter leven…iets van het goede leven…en nu wil ze 

ervoor zorgen dat haar kinderen naar school gaan en een betere toekomst krijgen…want haar 

netten zijn voller geworden… 

 

Kerk in Actie in Nederland ondersteunt deze kerk in Oeganda…en de diepste drijfveer 

daarvoor is het woord van Jezus: ‘van nu af zul je mensen vangen voor het leven’…dat is de 

roeping, de zending van de kerk…en ook uw, jouw en mijn roeping…want daar gaat het om 

in het geloof in Jezus Christus…om niets anders…dat je bevrijd wordt om het goede te doen 

voor anderen… 

 

Dus laat je overvolle agenda eens een keer los…laat je angstige bezwaren los…laat je zucht 

naar bezit los en je krampachtige zelfhandhaving…zoals de vissers hun netten los lieten…hun 

netten waarmee ze de kost verdienden… 
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En laten we deze nieuwe week beginnen in het besef dat je als mens geroepen en gezonden 

bent…om een diaken te zijn…een ZWO-er…die bij wijze van spreken meebouwt aan de 

Deltawerken tegen onrecht en machtsmisbruik…en meebouwt aan het voorkomen van 

onveiligheid voor vrouwen en kinderen…en mannen ook natuurlijk…dat er geen duistere 

vloed van leegte mensen overspoelt, maar mensen iets van de volheid van Gods liefde kunnen 

ervaren…Dus kijk eens om je heen in je familie, je kring van bekenden, je buurt met allerlei 

onbekenden… en vraag je af: kan ik iets goeds doen voor een ander, hoe klein ook?…Kan ik 

een reddingsboei uitgooien?...Amen.  


