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Gelezen: Johannes 21:1-14 
Titel: bijzondere tijden 
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus 
In deze tijd horen en lezen we om de haverklap getallen. Hoeveel 10 
ziekenhuisopnames zijn er afgelopen 24 uur geweest? Hoe is het met het aantal 
getroffenen door de Corona? Hoeveel zijn er genezen en hoeveel capaciteit is er nog 
op de IC? Vragen met getallen, vragen die er ook toe doen. Vragen die te maken 
hebben met zorg en met de zorg voor de zorg. En de getallen doen er toe. En dat is 
in veel tijden zo, ook in onze tijd, ook in deze bijzondere tijd.  15 
Een bijzondere tijd, we merken het elke dag weer en het is de vraag of het oude 
normaal weer terug zal komen. Het oude normaal waarbij we elkaar royaal de hand 
konden schudden, elkaar konden omhelzen bij een felicitatie of bij een condoleance, 
het oude normaal waarbij afstand niet in acht genomen hoefde te worden. En ik wil u 
zeggen, ik wil jou zeggen, dat ik jullie mis. Ik wil jullie zeggen dat ik jullie 20 
aanwezigheid mis, het zien van elkaar en het horen van elkaars stem. Tuurlijk, via 
telefoon kan er heel wat, via videobellen en wat al niet meer kan er ook heel wat, 
maar het is niet hetzelfde als gewoon met elkaar praten en elkaar zien, het is anders.  
Het is anders, en toch zijn de contacten die er zijn op een bepaalde manier heel 
intens, en dan niet uit te drukken in getallen.  25 
Het was een bijzondere tijd na de opstanding van Jesus, de paastijd zal ik maar 
zeggen en wij zijn op dit moment in het kerkelijk jaar in de paastijd. Het was een 
bijzondere tijd, een tijd waarin Jesus op momenten zomaar verschijnt aan zijn 
leerlingen. En hoe je dat precies moet duiden, dat is onbekend, maar in ieder geval is 
het vreemd, is het raar, bijzonder en soms wordt Jesus ook niet direct herkend. Het 30 
contact is ook anders dan anders, ze durven niet te vragen wie hij is, omdat ze het 
wel weten. Er is verlegenheid, zo lees ik het. Er is verlegenheid en ik kan me dat zo 
goed voorstellen. Een bijzondere tijd, natuurlijk heel anders weer dan onze tijd, maar 
wel bijzonder. Het leven lijkt op zijn kop te staan. En dat terwijl Petrus enthousiast 
zijn oude vak weer heeft opgepakt. “Ik ga vissen”,  het oude normaal. En de andere 35 
leerlingen doen mee. Alleen vangen ze de hele nacht niets. Totdat een man op de 
oever hen zegt dat ze het net aan stuurboord moeten uitgooien. Ik heb begrepen dat 
dat lichtelijk ongebruikelijk was, het net aan stuurboord. Je kunt zeggen dat ze het 
over een andere boeg moeten gooien, het is anders nu, bijna een nieuwe normaal.  
Een nieuwe normaal, met getallen ook. Om te beginnen verstopt de evangelist 40 
Johannes het getal van het aantal leerlingen die bij elkaar zijn. Maar als je telt, dan 
kom je tot het getal 7. En als je weet dat Johannes eerder het verhaal heeft vertelt 
over vijf broden en twee vissen, een verhaal dat zegt dat veel mensen genoeg te 
eten hadden aan vijf broden en twee vissen en als je dan ook in dit verhaal leest dat 
er vissen zijn en brood en dat Jesus uitdeelt aan zijn leerlingen van de vissen en het 45 
brood, dan is er een soort herinnering, een déjà vue. Dit lijkt op iets wat eerder was 
hoewel het anders is, in een bijzondere tijd. Iets van het oude, van het verleden, van 
voor het lijden en sterven van Jesus, in deze tijd, het nieuwe, niet hetzelfde, maar 
ook niet helemaal anders. Brood en vis, genoeg voor allen die er zijn. Brood en vis. 
Brood was er in de woestijn voor het volk. Volgelingen van Jesus gebruikten tijdens 50 
de vervolgingen in het begin het teken van de vis, dat verwijst naar Jesus zelf. En 



zeven leerlingen, ze vangen 153 vissen. Alweer een getal en volgens mij een getal 
met betekenis. 153, het is verbonden met het getal 17, en 17 is verbonden met het 
Hebreeuwse woord voor “”ik ben”, en is daarbij verbonden met een naam voor God. 
Getallen met betekenis dus, God en mens met elkaar verbonden, de zeven 55 
leerlingen verbonden met de naam van God, leerlingen van Jesus, volgelingen 
verbonden met de Eeuwige, in deze bijzondere tijd, tijd na de opstanding. En 
eigenlijk zijn de verschijningen van Jesus telkens weer vormen van opstaan, een 
nieuw leven in gaan. Een nieuw leven in een bijzondere tijd, waarin getallen soms 
meer dan één betekenis hebben. Het is immers ook al de derde keer dat Jesus 60 
verschijnt, een derde keer. Het was op de derde dag dat er een tekort aan wijn was 
op een bruiloft in Kana en op die derde dag ging het leven door. Het was op een 
derde dag dat Jesus opstond uit de dood en het leven door de dood heen ging.  
Getallen hebben soms meer dan één betekenis, ook de getallen in onze tijd. De 
getallen in onze bijzondere tijd, waarbij de getallen ook weer niet het laatste woord 65 
hebben.  
In dit verhaal van Jesus en zijn leerlingen is er het nieuwe dat naar hen toekomt en 
dat verlegen maakt en overweldigt. Petrus gaat zo ongeveer naakt het water in, het 
water dat angst aan jaagt. Er is de overweldiging en de verlegenheid, er is het 
nieuwe, dat raakvlakken heeft met het oude, lijkt op het bekende en toch is het 70 
anders en nieuw.  
En dat komen wij ook tegen, anders dan in dit verhaal. Jesus verschijnt niet aan ons, 
tenminste niet zo als het hier beschreven wordt. Maar er is wel de verwarring, de 
verlegenheid en overweldiging. En toch gaan wij wegen. Ik zou dat ook opstanding 
willen noemen. Toch gaan wij wegen en volgens mij gaan wij niet alleen. In leven en 75 
in sterven gaan wij niet alleen, wij niet als mensen, wij niet als mensheid. “’ik ben”, zo 
sprak God, “”Ik ben”, het getal 17, 153 vissen. “”Ik ben met je,, op elke weg, in elke 
tijd, zo vaak en zo veel als maar nodig is, nog veel meer dan 153 vissenlevens lang. 
En zo is God verbonden met ons, in elke tijd, om op te staan.  
Amen.  80 
 
 


