
Lezing: Psalm 1 
             Lucas 5: 1 - 11  
 
Gemeente in Christus, 
 
Van veertigers, en ik heb een paar dochters die in die 
leeftijdscategorie vallen, is bekend dat ze in een fase van hun 
leven belanden, waarin ze zich kunnen gaan afvragen: ‘is dit 
het nu?’ 
Ze hebben hun leven redelijk op orde gekregen en de vraag 
komt boven of er niet meer is in het leven. 
Waar zij zin kunnen vinden, wat voldoening geeft, verdieping. 
Ze voelen een vraag ontstaan die ongeveer klinkt als  
‘wat maakt dat je aan het einde van je leven tevreden kunt 
terugblikken.’ 
Het besef ontstaat dat dat niet te vinden is in wat je hebt of wat 
je kunt, maar in wie je bent, wat je uitstraalt, wie je voor 
anderen bent, en wat anderen voor jou betekenen. 
Voor sommige veertigers is daarbij  heel wezenlijk dat die 
manier van in de wereld staan, iets overstijgends heeft. 
Dat merk je dat liefdevol omgaan met anderen niet iets is wat 
alleen maar uit jezelf komt. 
Maar dat er als het ware een grotere bron is waaruit je op zo’n 
moment mee verbonden bent en die jouw handelen soms ook 
versterkt. 
Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je verwonderd denkt: ik heb 
toch alleen maar dit gezegd of dat gedaan? Hoe kan iemand 
daar dan zo ontzettend blij mee zijn? 
 
Deze vragen die bij de veertigers vaak voor het eerst naar 
boven komen, blijven de rest van het leven vaak op de een of 
andere manier een rol spelen. 
Je blijft erin zoeken, verder graven, vindt een antwoord, 
verwerpt het weer, vindt een nieuwe invalshoek, je verdiept 
jezelf weer. En precies aan dat zoekproces wil dit verhaal over 
die vele vissen tegemoetkomen. 
 



Daarbij zullen we eerst met zijn allen even moeten schakelen: 
dit verhaal gaat eigenlijk niet zozeer over het wonder van die 
grote hoeveelheid vissen. Dit zijn alleen maar de uitleg. 
Ze zijn het plaatje bij het praatje, zeg maar. 
 
De kern van dit schriftgedeelte is de laatste uitspraak van 
Jezus: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. 
Dat klinkt wat raar, mensen vangen. In het evangelie van 
Marcus is sprake van ‘vissers van mensen worden’ 
Dat klinkt al wat vriendelijker, maar toch blijft het wat vreemd. 
Hoezo, mensen vangen? Hebben mensen daar zelf geen 
inspraak meer in? 
En vangen klinkt ook wel dwingend, alsof je iemand zijn vrijheid 
ontneemt. 
 
De bijbelvertaling waar ik uit las, vertaalt hier iets te kort door de 
bocht. En dat is jammer, want het lijkt erop dat de betekenis van 
dit hele verhaal schuilgaat achter deze uitspraak van mensen 
vangen. 
In het Grieks staat er namelijk een werkwoord met de betekenis 
‘levend gevangen nemen’, ‘het leven schenken’, of ‘het leven 
teruggeven.’ 
Jezus roept Simon Petrus dan ook niet op om mensen 
gevangen te nemen, maar om ze het leven terug te geven. Om 
ze te laten kennismaken met de manier van leven zoals God 
die voor ogen heeft. 
Deze metafoor van het jagen en levend vangen van nieuwe 
leerlingen of volgers was in die tijd ook bekend in de Griekse 
cultuur. Oudere filosofen ging dan op zoek om een jongeling te 
‘vangen’ die een soort volgeling zou kunnen worden en die ze 
konden opleiden in de wijsbegeerte. Hetzelfde Griekse woord 
als hier in de tekst werd daarvoor gebruikt. 
Mensen tot leven brengen door ze een nieuwe manier aan te 
reiken – dat is wat Jezus wil. 
Mensen laten loskomen uit wat hen beknelt, vasthoudt, 
gevangenhoudt in structuren waarin ze zich niet kunnen 
ontplooien, en hen de ruimte geven om de mens te zijn die ze 
werkelijk zijn. 



Het is bekend dat Jezus met mensen uit alle lagen van de 
bevolking omging – hij kon de mens in een ander zien. 
Hij keek door maatschappelijke structuren en oordelen heen, en 
of iemand nou tollenaar of bedelaar was, rijk of arm, ziek of 
gezond, hij zag vooral de mens achter dat etiketje. 
En wanneer je je gezien weet, kun je tot leven komen. 
Je voelt de ruimte om er te mogen zijn zoals jij bent. 
De angst voor afwijzing, de drang om je te bewijzen, de 
zorgende houding waarin je je als kind al hebt moeten voegen 
de harde blik die je hebt ontwikkeld om je kwetsbaarheid te 
beschermen – het is in zo’n liefdevolle ruimte niet meer nodig. 
Warme, liefdevolle aandacht werkt ontwapenend. 
Je mag jezelf zijn, voluit tot leven komen. 
 
De enorme visvangst is een illustratie van die boodschap. Het 
wil zeggen dat als je de dingen doet op de manier van Jezus, 
dat veel meer effect kan hebben. Dat de weg van de liefde tot 
grote resultaten kan leiden, ook daar waar je het niet verwacht. 
 
In de praktijk kan dat er op verschillende manieren uitzien. 
Twee mogelijke interpretaties van die onverwacht grote vangst 
wil ik hier toelichten. 
In de tijd waarin dit verhaal speelt, werden de Galilese boeren 
en vissers uitgebuit. Soms moesten ze de Romeinse bezetter 
zelfs tot 60% belasting betalen. Geen vis gevangen, zoals in 
onze schriftlezing gebeurt, was dan ook een ramp, want er 
moest wel belasting betaald worden. 
De enorme vangst die daarop volgt, lijkt dan ook de draak te 
steken met dit systeem. 
Het is alsof Jezus wil zeggen; er is ook een andere 
economische orde mogelijk, we kunnen ook gemeenschap met 
elkaar zijn zonder dat er sprake is van uitbuiting. Er is ook leven 
buiten de Romeinse orde, de vrede- en – veiligheid belovende 
staat die in wezen een politiestaat is. God heeft een 
samenleving voor ogen waar voor iedereen ruim voldoende is. 
 



Een andere interpretatie van de grote visvangst is te vinden in 
de opdracht van jezus, wanneer hij zegt tegen Petrus: vaar 
naar diep water en gooi daar jullie netten uit om vis te vangen. 
Dat varen naar diep water zou je als metafoor kunnen zien van 
het zoeken naar diepgang in je leven , in jezelf. 
De weg van God tot jouw weg maken, de liefde als 
uitgangspunt in alles wat je doet, denkt en zegt. 
Alles in jezelf, in een ander en in wat je overkomt, bekijken 
vanuit een ruimte, verdraagzaamheid, liefde, oprechtheid – als 
uitgangspunt voor je leven. 
Dat is nogal een stap. 
Dat vraagt vaak het loslaten van angst en houvast, het loslaten 
van controle en openstaan voor het onbekende, leuk en niet 
leuk. 
Een enge stap, maar volgens dit verhaal kan het je heel veel 
opleveren. Nieuw leven in overvloed, er is daar zoveel meer te 
vinden wat je tot nu toe gewend was. 
 
Het is paradoxaal, dat juist dan, als je denkt: hier is ruimte voor 
mij, voor wie ik ben, hier kan ik voluit tot leven komen – dat het 
je dan juist zo bij de keel kan grijpen en wanhopig kan maken. 
Juist als je op het punt staat om ahw. te grijpen wat je leven in 
essentie moet en kan zijn, kan je de angst overvallen dat je niet 
opgewassen bent tegen die bestemming. 
Je wordt je ineens bewust van je eigen nietigheid. 
Dat is wat Petrus uitschreeuwt tegen Jezus: 
ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. 
Ook deze kant van jezelf, van het leven mag, moet misschien 
wel, de ruimte krijgen om voluit mens te kunnen zijn. 
 
Vanaf het moment dat we het ons bewust worden, reist deze 
vraag met ons mee door het leven. Waar komen we voluit tot 
leven, waar is de weg die leven geeft? 
Laten we ons vangen door Jezus’ boodschap om op die manier 
tot leven te komen? 
En kunnen zo anderen bij ons tot leven komen? 
Ervaren ze die ruimte, zien wij de mens in de ander, mogen ze 
bij ons zijn, wie ze zijn? 



 
Ik eindig met een gedicht van Karel Eijckman. 
Hij heeft bij iedere psalm een gedicht geschreven, en deze 
hoort bij psalm 1. 
Het heet ‘tegen beterweters in’. 
Ik stel me zo voor dat het wordt uitgesproken door een moeder 
die ’s ochtends haar kind uitzwaait naar school. 
Maar dat kan natuurlijk net zo goed een vader, een opa of oma 
zijn, of iemand die heel gek is met een bepaald kind. 
In het gedicht wordt verwoord hoe je dat kind die ruimte van 
leven gunt. 
En halverwege zou je dan zomaar kunnen denken: maar ik ben 
zelf ooit dat kind geweest. 
 
Je rijdt de straat uit: 
tegen het ochtendlicht in. 
Je recht je rug om de rugzak aan je schouders, 
je kijkt niet om – je richt je blik vooruit. 
zo fiets je naar school. 
 
Als ik je zo zie ben ik zo trots op jou. 
Ik zou je mee willen geven: 
blijf nieuwgierig en blijf overeind. 
Ga met open ogen de wereld tegemoet. 
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels. 
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid 
dan ben je op de goede weg 
Ga zonder vrees tegen beterweters in. 
Wat je ook doet, doe er goed aan. 
Waar het ook met je heengaat, je komt er wel. 
 
Zo fier als je nu bent, moet je blijven. 
Zo zal ik je altijd onthouden. 
Je moet je houden aan het lef dat je al hebt. 
 
Zie ik je zo wegfietsen, dan heb je mijn zegen. 
Daar moet je het mee doen, 
maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt. Amen 


