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titel: Mensen vangen. 
Tientallen jaren geleden, ik was nog kind, zat ik in een bus naast een mij onbekende 
vrouw. Zij was in mijn ogen een oude vrouw, ik ben haar naam nooit te weten 
gekomen. Maar wel weet ik dat ik me vertrouwd voelde bij haar en zo zeer zelfs dat 
ik met haar gepraat heb en ook redelijk veel over mijzelf aan haar heb verteld. Zij kon 10 
goed luisteren. Ik heb haar nooit meer ontmoet en ook niet naar haar gezocht. Een 
eenmalige ontmoeting, zoals het kan gaan.  
Ik voelde me heel vertrouwd, terwijl zij ouder was dan ik en ook groter, zij was een 
volwassene en ik was kind. Een vreemde volwassene kan juist een heel andere 
reactie oproepen, namelijk angst. Iemand vertelde me deze week dat hij als kind in 15 
de kerk angstvallig probeerde te vermijden dat de voorganger hem iets zou vragen, 
als hij dan met andere kinderen vooraan in de kerk stond. Zo'n reactie, zeker voor 
een grote groep mensen, voor kerkgangers, is misschien veel meer gewoon dan mijn 
reactie op deze oudere dame. Een klein kind bij een grote volwassene, bij een 
vreemde, een onbekende, het geeft meestal niet het gevoel van vertrouwdheid. 20 
Sterker nog, het kan een kind heel onzeker maken. Angst om tekort te schieten.  
Ligt de reactie van Simon in deze lijn? De angst om tekort te schieten? “Ga weg van 
mij Heer, want ik ben een zondig mens.”Dat zegt hij. Jesus heeft veel gezegd, Jesus 
heeft het volk veel geleerd en er zijn blijkbaar veel mensen. En dan, na het spreken, 
zegt Jesus dat de vissers hun netten moeten uitgooien om vis te vangen. En geheel 25 
tegen de verwachting in vangen ze veel vis, heel veel vis. De netten dreigen te 
scheuren, de boten zinken bijna. En in de Griekse tekst staat letterlijk dat de netten 
scheuren en de boten zinken. Gezien het verloop van het verhaal zal het wel zo zijn 
geweest dat de netten niet scheurden en de boten niet gezonken zijn, maar het wil 
zoveel zeggen dat het groot is, de vangst is groot, groter dan voorstelbaar. Groter 30 
dan Simon kan bevatten, deze Jesus is hem te groot. Als een klein kind bij een grote 
volwassene, “ga maar weg”. En sterker nog, Simon noemt hem Heer en heeft ook de 
woorden gehoord, Simon krijgt echt wel in de gaten dat deze Jesus een ander is, met 
een andere dimensie, om verlegen bij te worden. “Ik kan je niet aan”. Zoals een mens 
in de bijbel schrikt als er een engel bij hem of haar komt, zoals de aanraking met het 35 
goddelijke huiveringwekkend kan zijn, naast dat het ook troostend kan zijn. “Ik kan je 
niet aan”, “jij bent te groot voor mij, u bent te groot voor mij”.  
Een vergelijkbare reactie is er van Jesaja. Jesaja wordt in het sterfjaar van koning 
Uzzia geroepen om profeet te zijn. Dat moet geweest zijn in de 8e eeuw voor 
Christus, lang geleden dus. Maar het beeld dat Jesaja heeft gezien, spreekt nog 40 
steeds tot de verbeelding. Hij ziet God op een hoge troon. De tempel is vol van 
alleen nog maar de zoom van de mantel. Er zijn serafs, engelen, die voortdurend 
“Heilig, heilig, heilig” roepen. De hele boel schudt door elkaar en de hele tempel is vol 
met rook, gevuld dus. Groot, groter, grootst. En Jesaja durft niets te zeggen en 
schreeuwt het uit. Wee mij. Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine 45 
lippen en ik woon temidden van een volk met onreine lippen.  
Als een klein kind bij een onbekende volwassene, nee, sterker nog, als een mens die 
in aanraking komt met het goddelijke, het heilige. “Ik kan het niet aan, het, U bent te 
groot voor mij”. “Ik moet zwijgen”, en dan komt er één van de engelen met een 



gloeiende kool van het altaar en raakt zijn mond aan. “Nu ben je gereinigd”. En dan 50 
klinkt de stem die vraagt wie er gestuurd kan worden en antwoordt Jesaja met: “”Hier 
ben ik, stuur mij.” Een roepingsvisioen, wat tot de verbeelding spreekt. Het goddelijke 
komt dichtbij en blijkt niet te groot te zijn voor de mens die zich klein voelt.  
“Ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens.” Dat zegt Simon en hij krijgt als 
antwoord: Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En dan laat hij het visser 55 
zijn achter zich, hij trekt de boten het land op met de anderen en hij volgt Jesus.  
Het goddelijke in contact met het menselijke, het goddelijke komt dichtbij en wordt 
aanraakbaar. Dat lijkt op een klein kind dat zich vertrouwd voelt bij dat wat veel groter 
is dan hij of zij. Die mevrouw die ik ontmoette in de bus, zij was niet god, maar 
misschien wel een engel.  60 
Voortaan zul je mensen vangen, het lijkt overigens een rare zin. Want mensen vang 
je toch niet. Ja, je hebt de rattenvanger van Hamelen die de kinderen van de hele 
stad gevangen heeft, maar zo zal het toch niet bedoeld zijn. En bovendien, als je 
vissen vangt en je haalt ze uit het water, dan sterven ze. Zo zal het toch ook niet 
bedoeld zijn. De aanraking van het goddelijke en het menselijke zal toch juist niet de 65 
bedoeling hebben dat je als mens sterft. Ja, ik weet wel, in de verhalen in de Bijbel 
schrikken de mensen als ze een engel zien omdat men dat verbond met sterven. 
Maar daarom zeggen die engelen dan ook vaak: schrik niet. Want je sterft niet, nee, 
er is het leven, juist het leven. Mensen vangen, het kan negatief klinken en in 
sommige bijbelteksten klinkt het ook negatief, maar hier juist niet. Hier klinkt het meer 70 
als “het leven geven”, levend gevangen nemen en dus niet doden. Het leven geven, 
mensen vangen. Wie mensen vangt, het leven geeft, die houdt niet gevangen, maar 
laat juist in vrijheid leven. Leven geven is altijd verbonden met de vrijheid geven en in 
vrijheid laten leven.  
En ik denk dat ik nu wat concreter moet worden. Leven geven, in vrijheid laten leven, 75 
betekent in de tijd van Jesus dat de bezetting door Rome niet het laatste woord 
heeft. Het betekent ook dat de godsdienstregels, en er waren er nogal wat, niet 
beperkend moeten zijn in die zin dat ze het leven beperken. En in onze tijd, wat 
betekent het in onze tijd? 
Wat beperkt ons in onze tijd? Wat houdt ons tegen, welke hekken beperken onze 80 
ruimte? Angst regeert van tijd tot tijd. De angst voor het onbekende, de angst ook om 
te verliezen. Wij zijn als de dood om bijvoorbeeld geld te verliezen, ook de mensen 
die meer hebben dan ze ooit op kunnen maken. Wij zijn bang om comfort en welvaart 
te verliezen. Het is allang duidelijk dat ons klimaat verandert en dat we daar wat aan 
moeten doen, voordat het te laat is, maar het opgeven van welvaart, daar passen we 85 
voor. Daar is geen draagvlak voor, zo leren politici ons. Geen draagvlak, ja en zonder 
draagvlak kan het niet, kunnen maatregelen niet, moet je niet voor de troepen 
uitlopen en als jij als land meer de uitstoot van CO2 beperkt dan andere landen en 
daarmee je economie schade toebrengt dan ben je “gekke henkie”. Daar is geen 
draagvlak voor, en dus....pas op de plaats. Terwijl je anders zou moeten doen, juist 90 
vooraan lopen ook al ben je bang dat er geen draagvlak is. Wees moedig. Doe nou 
maar als politiek wat je moet doen. Wij zullen het echt wel begrijpen, zo dom zijn wij 
burgers, zeker niet als lasten eerlijk verdeeld worden. En over draagvlak: ik las deze 
week dat de gletsjers van de Himalaya snel smelten. En dan kun je je afvragen: is 
daar wel draagvlak voor? Is er wel draagvlak voor het smelten van de permafrost in 95 
Siberië?  
Wij laten ons overheersen door angst, ook door angst voor de ander, door angst voor 
de mening van de ander, door angst voor wat dan ook. Mensen vangen is ook 
bevrijden, bevrijden van angst. Als jij het goede doet in alle eerlijkheid, dan kan het 



zijn dat jouw daden als een boemerang bij je terug komen en dat het heel pijnlijk is, 100 
maar uiteindelijk zal het gekend zijn en herkend worden. Mensen vangen is opkomen 
voor rechten, ook als dat linke soep is. Mensen vangen is dus ook opkomen voor het 
klimaat, en als spijbelen daar bij hoort, dan moet het maar. Bovendien, wat heb je 
aan kennis als je woont in een wereld waarin nauwelijks of niet te wonen is? Als je 
geen water kunt drinken, heb je weinig aan de kennis van de valversnelling of de 105 
abc-formule. En in het Grieks tot 10 kunnen tellen helpt je dan ook niet.  
Maar dat je dan liefde hebt ervaren, liefde kent, weet dat je gekend bent, dat helpt je 
dan denk ik wel.  
Mensen vangen, het is bevrijden. Jesus doet dat, maar Jesaja ook en de leerlingen 
van Jesus ook. Mensen vangen, bevrijden van angst, zeker voor onterechte angst, 110 
bevrijden van angst om te verliezen. Want je leven, ja zelfs je leven kun je verliezen. 
Maar niet je leven in Gods ogen, niet in het licht van het goddelijke, in het licht van 
het goddelijke, het grote goddelijke, zal leven niet verloren gaan en zal niemand 
vallen uit de handen van God.  
Er is nog veel te doen, er is nog een wereld te winnen, gewoon voor mensen, voor 115 
m
ensen in Gods ogen. Het goddelijke ervaren, al is het in het klein. Een vreemde in de 
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