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Uitleg en verkondiging vanuit Joh. 20:30 - 21:17 en Jesaja 61:1-3 

(door ds. Simon Dingemanse, 1 mei 2022 in de Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Ik stel me zo voor, dat als ik predikant zou zijn in Urk en ik zou het verhaal van vanmorgen daar 

in de kerk voorlezen, dat dan de hele gemeente handen wrijvend van genoegen in de kerk zou 

zitten... 

 

Jezus die op een ideale manier de visvangst zegent: de netten barstens vol, terwijl ze toch niet 

scheuren. Een maximale vangst voor de veiling. Wat wil je nog meer... 

 

Maar ja, Noordwijk binnen ligt net niet aan zee en Noordwijk aan Zee is al lang geen vissersdorp 

meer...dus misschien moeten wij er wat meer voor doen om ons aangesproken te voelen door deze 

wonderlijke visgeschiedenis... 

 

Het begint ermee dat er zeven leerlingen bij elkaar zijn...Simon Petrus die Jezus verloochend 

heeft...Thomas, de gelovige twijfelaar die over de streep getrokken is...Nathanaël, van wie we nu 

horen dat hij uit Kana in Galilea komt...en dan denk je meteen even aan die bruiloft te Kana waar 

Jezus voor vaten vol wijn zorgde?...toen: vaten vol wijn, zoals nu: netten vol vis... 

 

En dan zijn die twee van Zebedeüs er nog bij, Johannes en Jacobus...ook vissers van huis uit...en 

dan nog twee niet bij name genoemde leerlingen...dus zeven in totaal: vijf met naam en twee 

zonder...vijf en twee...het doet je ongemerkt even denken aan vijf broden en twee vissen, die 

dankzij het delen van Jezus genoeg waren voor duizenden mensen...u weet wel, toen: manden vol 

brood, zoals eerder: vaten vol wijn...en zoals nu: netten vol vis... 

 

Ja, het moet vanmorgen over volheid gaan, dat kan haast niet anders…maar zover zijn we nog 

niet...laten we beginnen bij die alledaagse opmerking van Petrus: 'Ik ga vissen'...Wat zit daar 

achter?...of zit daar niks achter?... 

 

Ik weet van mezelf dat als ik me gefrustreerd voel, dat ik dan kan vluchten in een of andere 

bezigheid: de puinhoop in mijn werkkamer opruimen bijvoorbeeld...U en jij gaan misschien 

stofzuigen, de was doen, onkruid wieden…Dat kan, hè...je storten op allerlei werkzaamheden om 

iets anders te verdringen.. 

 

Bezig blijven...zo kunnen mensen ook een ingrijpend verlies wegduwen naar een achterafplekje 

in hun hart...niet dat dat goed lukt, maar ze zijn bijvoorbeeld nooit meer thuis, altijd onderweg...al-

tijd bezig met van alles en nog wat, want anders kom je jezelf tegen in je verdriet en je 

teleurstelling...of in je zelfverwijt...en dat zijn geen gemakkelijke gevoelens, dus als je die kunt 

ontlopen... 

 

Zou dat er achter zitten bij Simon Petrus?...Hij heeft zijn Heer Jezus verloochend, tot driemaal 

toe, toen hij zich op een afstandje bij een vuurtje stond te warmen...en Hij heeft het niet meer goed 

kunnen maken, want vlug daarna werd Jezus gekruisigd en stierf Hij... 

 

En toen kwamen een paar dagen later die verwarrende berichten over een leeg graf en toen kwam 

het schokkende gebeuren dat Hij zomaar in hun midden stond, terwijl de deuren gesloten 

waren...en als Petrus zo onverwacht Jezus tegenkomt, dan komt hij ook zichzelf tegen: in zijn 
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ontrouw...in zijn falen als leerling...in zijn vallen als vriend... 

Dat is niet gemakkelijk: dat verdriet, die teleurstelling, dat zelfverwijt...en wat doe je dan?...Ja, 

dan stort je je maar weer op je oude werk: vissen...'Ik ga vissen'. Maar vissen is dan dus niet met 

je hengeltje aan de dichtstbijzijnde vaart zitten dromen...nee, vissen is dan hard werken op zee: 

roeien met de riemen die je hebt en midden in de nacht je net uitgooien, dan hier, dan daar... 

 

En de anderen gaan mee en zo zitten ze dus met zijn zevenen midden op de zee...in het duister...en 

het wordt allemaal niks...geen vis te zien...het net blijft leeg... 

 

En dan raak je helemáál gedeprimeerd...dan krijg je een beetje het gevoel van vlak voor de 

schepping: de aarde was woest en leeg en duisternis lag op de vloed...'t is allemaal niks...wat voor 

zin heeft het leven eigenlijk?...Hebt u ook wel eens zo’n stemming?...en jij?... 

 

Het is een donkere stemming die herkenbaar is en die haaks staat op het opgewekte zonlicht van 

Paasmorgen...het lijkt wel een beetje een gelijkenis van allerlei situaties in onze wereld dichtbij 

en ver weg... 

 

We hebben wel Pasen gevierd...maar als je in een depressie zit of veel zorgen hebt, dan wil dat 

meestal niet zo tot je doordringen, want dan is er vaak eerder leegte, angst of onzekerheid in je 

leven…of misschien heb je al tachtig keer gesolliciteerd en nog steeds geen baan…hoe vaak moet 

je dan je net nog uitgooien?… 

 

En zo is er op veel plaatsen in de wereld duisternis op de vloed, donkere stemming…in Oekraïne 

wordt het steeds erger…het doden gaat maar door en Poetin en zijn kliek zitten vast in hun eigen 

waandenkbeelden vol vernietiging…Zo zijn er veel ervaringen van anti-schepping in de 

wereld…veel mensen zitten dagelijks in die situatie... 

 

Die zeven verloren vissers ook…en zeker Petrus...het glipt hem allemaal uit handen: ook zijn werk 

levert niks op…zijn leven lijkt een mislukking...ze zitten met z’n allen lelijk in de boot… 

 

Maar blijkbaar wil het licht van Pasen niet wijken voor die donkere stemming...want Jezus laat 

zich voor de derde keer zien...driemaal is scheepsrecht…alsof we dwars tegen alle donkere dagen 

in er extra van overtuigd moeten worden dat die opgewekte, lichte zondag van levensbelang is... 

 

De gekruisigde...Hij die niet opgaf goed te zijn en lief te hebben en geleden heeft en gestorven 

is...Hij die dwars door alle haat en vijandschap en vals nepnieuws heen...ja, dwars door de dood 

heen het goede, door God geschonken leven trouw is gebleven...Hij wijkt niet voor onze 

zinloosheid... 

 

Hij gaat de leegte in deze wereld niet uit de weg...de leegte waar we soms ook zelf aan meewerken 

door - net als Petrus - Gods goedheid te verloochenen...Hij roept hen uit het duister tevoorschijn 

en stelt een opgave waar de gave al in verborgen zit: 'Gooi jullie net uit aan de rechterkant van het 

schip en jullie zullen...vinden!'...(ook de NBV van 2021 vertaalt hier heel beroerd met ‘dan lukt 

het wel’…terwijl het juist gaat om dat woord ‘vinden’ dat daar in het Grieks staat!)… 

 

En ze doen het nog ook...want de Opgestane weerspreekt met gezag de leegte in het leven...opeens 

is het net bijna niet meer te trekken, zo vol...de volheid van de schepping trekken ze mee in de 

chaos van de grote zee...zo breekt het licht door… 
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En daardoor gaat er ook een licht op bij de leerling van wie Jezus zoveel hield...'je zult vinden' 

zegt die man op de oever...'je zult vinden'...'zoekt en je zult vinden'...het is de Heer!...'Petrus, het 

is de Heer!'...en nu begint het ook bij Simon Petrus te...’dagen’... 

Blijkbaar kun je Jezus, de opgestane Heer, vinden als je doet wat Hij zegt: het over een andere 

boeg gooien…zo sprak ik ooi iemand die met veel persoonlijke tegenslag te maken had en naar 

familie in het zuiden des lands ging om bij te komen…ze proefde daar weer even de volheid van 

het leven…en iemand die tachtig keer tevergeefs gesolliciteerd had, ging vrijwilligerswerk doen 

in een verpleeghuis bij hem in de buurt en dat gaf hem veel vól-doening... 

 

Ja, als je doet wat Hij zegt – je net aan de andere kant uitgooien -, dan heb je kans dat je Hem 

opeens even ziet in het licht van de nieuwe morgen...Dat overkomt ook Petrus en nu, deze derde 

keer, mag hij de gelegenheid niet voorbij laten gaan om als ontrouwe leerling en gevallen vriend 

Jezus recht in de ogen te kijken...die visvangst is natuurlijk prachtig, maar waar het nu om gaat, is 

dat Hij zijn Héér vindt...terùg-vindt... 

 

En Petrus die in zijn ondergoed loopt trekt zijn bovenkleed aan...vreemd, wij zouden onze jas juist 

uitdoen als we in het water zouden springen...maar nee, hij trekt zijn bovenkleed aan...misschien 

als een boetekleed, wie zal het zeggen...of als een doopkleed...hij werpt zichzelf in het water en 

zwemt zelf als een vis naar Jezus toe... 

 

Als een soort Jona die opnieuw moet beginnen, nadat hij het spoor bijster was geraakt...als een 

drenkeling en dopeling raakt hij aan hoger wal en zoekt en vindt Hij Jezus... 

 

Ja, zo wordt het eigenlijk ook een doopverhaal, hè...Simon Petrus mag dwars door het water heen 

opnieuw beginnen...Het is prachtig om te zien hoe hij er weer echt mag zijn als mens die ook iets 

te bieden heeft, dankzij de vergeving van God...Hij wordt opnieuw in dienst genomen en serieus 

genomen in zijn gaven en talenten: Hij sleept in zijn eentje dat hele volle net met 153 grote vissen 

op het droge... 

 

153...ja, daar kun je een hoop achter zoeken, maar laten wij het er maar op houden, dat daar de 

hele wereld mee bedoeld is...Petrus mag al even proeven van de toekomst van Gods 

Koninkrijk...de hele wereld gered uit de chaos van de vloed, net als hijzelf...en het net scheurt niet, 

het blijft heel: de redding is compleet... 

 

En dan is daar opeens weer zo’n vuurtje…net zo’n vuurtje als toen hij zich stond te warmen en 

driemaal zijn Heer verloochende…maar nu klinkt er bij dat vuurtje driemaal die vraag: ‘Simon, 

zoon van Johannes, heb je mij echt, écht lief?’…Na drie keer verloochenen wordt hij nu 

uitgedaagd drie keer zijn liefde verklaren…en zo wordt Hij weer de vriend van Jezus…zo ervaart 

Petrus de genade van God die de profeet Jesaja verkondigde: vreugdeolie in plaats van rouw, 

feestkledij in plaats van verslagenheid…vergeving, omkeer, nieuw begin…  

  

En juist daar komt het op aan in het evangelie van kruis en opstanding...nadat je diep gevallen 

bent, mag je opnieuw beginnen en weer helemaal meedoen… 

  

Zeker, het Paasgeloof wordt dagelijks op de proef gesteld, want er is veel leegte en zinloosheid in 

de wereld…en wij zijn vaak wankele gelovigen die denken: Is Hij het wel?...Is het geloof in Jezus 

Christus geen hersenschim te midden van de harde feiten en het kwaad dat zo in en om mensen 
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huishoudt?...En dan voelen we ons misschien als die zeven in het bootje op de donkere vloed… 

Maar Hij roept...gooi je net uit aan de rechterkant...aan de góede kant, betekent dat…blijf opstaan 

tegen de leegte...laat de wereld die soms zo in de chaos ligt niet aan haar lot over...God schenkt 

immers een nieuw begin met Pasen…word daarom een vriend van Jezus en ga mee op zijn 

weg...maar kom eerst aan zijn tafel! Amen.  


