
Zondag 12 mei 
Tekst: Johannes 21: 1 – 14,  1 Kor. 1: 18 - 25 
Thema: De wonderlijke uitwerking van Pasen! 
  
[ DIA ] Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ Drie intrigerende woorden, ‘ik ga vissen’. Zijn er hier 
mensen die van vissen houden? Zo met een hengel langs de kant van het water of op een 
bootje? Wie vist hier wel eens? Als kind heb ik wel eens gevist, omdat een buurjongen van 
vissen hield. Maar het werd geen succes, alsof die vissen wisten dat aan de andere kant van 
de hengel iemand zat die er geen verstand van had. Bij Petrus was dat anders, hij was een 
visser, tot hij Jezus ontmoette. Heel nadrukkelijk vertelt het Evangelie, Matteüs 4, Marcus 1, 
dat hij Jezus was gevolgd. Petrus en die andere vissers hadden toen hun netten 
achtergelaten. Bijzonder dat ze, laten we zeggen drie jaar later, opeens weer aan het vissen 
zijn en hun oude vak uitoefenen. Ik vind dat intrigerend, alsof er nooit iets gebeurd is. En het 
gekke is, het lijkt er op dat zij hun vak nauwelijks meer verstaan, ze vangen niets. Een hele 
lange nacht, niets. Dat woordje ‘niet’ is overigens, aan het eind van het Johannesevangelie 
voortdurend aanwezig, in de laatste twee hoofdstukken tel je maar liefst 26 keer dat 
woordje ‘niets’. Misschien heb je nog nooit gevist, maar dat woordje ‘niets’ herkennen we 
allemaal. Het wil even niet, je zit niet lekker in je vel. En eigenlijk weet je niet eens wat het is, 
als iemand vraagt of er iets is, dan is het antwoord meestal: ‘niets hoor, niet dat ik weet.’ 
Maar het klinkt alsof er wel iets is, onrust die geen woorden heeft, dingen die maar niet 
willen landen in jezelf. In die sfeer begint hoofdstuk 21. Het evangelie is bijna af, nog één 
hoofdstuk, maar Petrus en de anderen gaan vissen, en ze vangen niets, echt niets. Even 
tussen de bedrijven door, het is razend knap hoe het Evangelie die unheimische sfeer van 
het niets schetst, dat onduidelijk niets terwijl er ondertussen van alles gaande is. 
 
[ DIA ] En dan staat daar een man langs de oever die een bijzondere vraag stelt, een irritante 
vraag zelfs: ‘Hebben jullie iets te eten?’ Nee dus, niets, je hoeft er niet eens bij te zeggen dat 
het nors klinkt, dat is duidelijk, ‘nee.’ En dan roept die man: ‘Gooi het net aan stuurboord 
uit, dan lukt het wel.’ Ik weet niet of jullie veel vissers kennen, maar ik vraag me af of 
vissers, die al uren lang alles hebben geprobeerd, zich zo maar door een toevallige passant 
op een ander spoor laten brengen. Baruch Spinoza, de beroemde filosoof, wist het al, 
mensen blijven het liefst voortgaan op hun eigen bekende route. Je bent ergens op een 
bepaalde manier mee bezig en ook al het niet, dan ga je met dubbele inzet gewoon door. De 
zaak over een andere boeg gooien, ik weet het niet, maar op de één of andere manier wil 
dat niet. Zijn ze doodmoe, deze leerlingen? Zijn ze op het punt terechtgekomen dat het 
allemaal nu toch niets meer uitmaakt? Wie zal het zeggen, maar het net wordt uitgeworpen 
aan de andere kant. En we hebben gelezen wat dat betekent, het net zit stampvol met vis. 
Nu moet natuurlijk het net worden opgehaald, maar het is ook belangrijk om te weten wie 
deze bijzondere aanwijzing gaf. Johannes, de leerling van wie Jezus hield, ziet het: ‘Het is de 
Heer!’ Eerder dan de anderen ziet Johannes dat deze ommekeer in hun situatie alles te 
maken heeft met de verschijning van de Heer zelf. Met zoveel woorden zegt het Evangelie: 
Pasen is dat je de bakens verzet, dat je niet blijft gaan in het oude spoor, maar dat je het net 
over de andere boeg uitwerpt. Dat is het eerste belangrijke betekenis-moment: de bakens 
worden verzet, het net wordt uitgeworpen over de andere boeg. 
 
[ DIA ] Maar er is ook een tweede moment, net zo belangrijk, dat tweede moment 
ontdekken we bij dat vuurtje met daarop vis en brood. Jezus zegt: ‘Breng ook wat van de vis 



die jullie net gevangen hebben.’ Het lijkt zo vanzelfsprekend en gewoon dat je nauwelijks 
ziet hoe bijzonder het is. Een vuur en daarbij samen eten, dat is de gemeenschap beleven, 
dat is de gemeenschap vieren. Je hebt veel meegemaakt, alles is van binnen nog in 
beweging, ergens dwaalt dat woord niets nog door je ziel, maar dan word je in de kring 
uitgenodigd, kom erbij, breng in wat je meegenomen hebt en vier de gemeenschap. In kort 
bestek staat hier wat elk feest in Israël kenmerkt, zoals een liberale, Rotterdamse rabbijn dat 
met Pesach heel scherp samenvatte: “De korte samenvatting van elke joodse feestdag is: ze 
probeerden ons te doden; wij wonnen; laten we eten.” Eerlijk gezegd zijn het dezelfde 
woorden die ook het eind van het Johannesevangelie bepalen. De mensen hebben Jezus 
gedood, dat heftige geweld van Goede Vrijdag. Maar op de Paasmorgen blijkt de Heer toch 
te winnen, de steen rolt weg. En dan in Johannes 21 verzamelt Jezus de nieuwe 
gemeenschap om samen te eten: laten we eten. Dat is het tweede belangrijke betekenis-
moment is: de maaltijd wordt in gemeenschap gevierd. 
 
[ DIA ] En dan een derde moment, dat vinden we in vers 12:  

‘Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was,  
ze begrepen dat het de Heer was.’ 

Natuurlijk hadden de leerlingen het gewoon aan de Heer kunnen vragen, maar ik stel me zo 
voor dat de wonderlijke blijdschap over de komst van de Heer in hun midden, nog te groot is 
geweest om er woorden aan te geven. Zij zagen de Heer, dat was ongekend reëel, maar hun 
woorden, hun gedachten, ja heel hun wereldbeeld moest nog bijschakelen. En hoe bijzonder 
de regel die dan volgt:  

‘Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.’ 
Hoe je het ook bekijkt, maar dit smaakt als avondmaal, neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dit is 
meer dan zo maar een hap eten, dit is een soort wijding en verdieping, waarbij de gewone 
dingen een diepte ontvangen die je niet voor mogelijk had gehouden. Natuurlijk heeft de 
Heer hun verwarring gemerkt, maar Hij gaat er niet over in discussie. Jezus neemt brood en 
vis en deelt uit, daarin proef je de kern van het avondmaal, de Heer zelf deelt uit. Het begint 
niet met ons geloof, het begint bij Jezus die uitdeelt. Het derde belangrijke betekenis-
moment in Johannes 21 is dat de opgestane Heer er is, maar mijn geloof mag nog groter 
groeien om het te kunnen vatten. Daartoe deelt Jezus het brood en de vis, opdat mijn 
vertrouwen kan groeien. 
 
[ DIA ] Laten we even pas op de plaats maken, wat gebeurt hier? Een groepje mannen gaat 
vissen, zo ongeveer met het idee: niets doen is ook maar niets. En dan nodigt een 
vreemdeling hen uit om het net over een andere boeg uit te gooien. Vervolgens stappen zij 
de kring van de gemeenschap binnen, er is eten genoeg, maar ze worden uitgenodigd om in 
te brengen wat ze hebben gevangen. En als derde ontvangen ze brood en vis, er moet niets, 
er hoeft niets, maar hier begint wel van alles, al weet je nog nauwelijks wat dat is. Het is 
nauwelijks spectaculair, dit is geen grote happening, de leerlingen worden ook niet gedaagd 
tot kloeke geloofswoorden. Ogenschijnlijk is het heel gewoon, doodgewoon. Maar laten we 
proberen de diepere laag aan te raken. Jaren geleden begon de Engelse schrijver Francis 
Spufford zijn boek over het christendom met de volgende zin: ‘Mijn dochter is net zes 
geworden. Volgend jaar zal ze gaan ontdekken dat haar ouders raar zijn. We zijn raar omdat 
we naar de kerk gaan.’ En vervolgens legt hij uit wat hij bedoelt: dat als zij ouder wordt er 
allemaal stemmen zullen zijn die haar influisteren dat christenen in prehistorische onzin 
geloven, dat christenen luchtkastelen bouwen aangaande opstanding uit de doden en 



ondertussen spelen priesters en predikanten allerlei kwalijke rollen in de samenleving. En 
Spufford benoemt vervolgens dat de echt pijnlijke boodschap voor zijn dochter niet is dat er 
allerlei bezwaren tegen het geloof zouden zijn, maar dat de echt pijnlijke boodschap is, dat 
christenen lachwekkend zijn. Die minzame glimlach die zegt dat je er niet bij hoort. Ik denk 
dat Spufford met dat woord ‘lachwekkend’ iets benoemt wat dodelijker is dan wat ook ten 
opzichte van het geloof. Als je uitgelachen wordt, tel je niet meer mee, dan verdwijn je als 
het ware in een soort inwendig niets. Diep van binnen ervaar je het buitengesloten zijn, hij 
of zij om wie gelachen wordt, proeft zelf opeens ook hoe flinterdun opstandingsgeloof 
eigenlijk is. En wat brengt het Evangelie daar tegen in, wat voor antwoord heeft het 
Evangelie? 
 
[ DIA ] De les van het Evangelie, daartegenover, is geen sluitende redenering, geen logisch 
betoog. Het Evangelie vertelt hoe de Heer in het midden van zijn leerlingen verschijnt. Hoe 
de Heer uitnodigt om een stap te zetten, het net uitgooien aan de andere kant. En 
vervolgens hoe de Heer uitnodigt om de gemeenschap binnen te stappen, die kring rond het 
vuur. En als derde volgt hoe de Heer uitdeelt. Natuurlijk zouden we graag de wereld 
bewijzen dat wij geen lachwekkend geloof hebben. Natuurlijk zouden we graag laten zien 
dat je niet raar bent als je gelooft. Maar het Evangelie zelf laat iets anders zien, het Evangelie 
nodigt ons uit om in de kring te komen zitten, om brood en vis, brood en wijn, uit de hand 
van de Heer te ontvangen. De aandacht wordt op de Heer zelf gericht, niet op alle 
tegenwerping, niet op de smalende reacties, maar op de Heer die ruimte maakt. Jezus maakt 
ruimte, en Hij betrekt ons mensen in Zijn gemeenschap. Een gemeenschap waar echte 
gesprekken kunnen plaatsvinden. Na de maaltijd zal Jezus een diep en teder gesprek hebben 
met Petrus. Dat is niet een gesprek op afstand, maar een gesprek van hart tot hart, intiem, 
breekbaar, persoonlijk. En is dat lachwekkend? Is dat raar? Nee, dat is een groot wonder, 
daar verlang je naar, dat er echt gesproken wordt. 
 
[ DIA ] De ondertitel van Spuffords boek is ‘Waarom het christendom ondanks alles 
verrassend veel emotionele diepgang heeft.’ Hij bedenkt in het slotstuk van zijn boek de 
mogelijkheid dat een mens een stap zet: stel nu eens dat je het doet, de uitnodiging 
aannemen om het net over een andere boeg te gooien. Stel dat je het risico neemt. Stel dat 
je de kring van de Heer binnenstapt. Wat zou dat kunnen betekenen? Waartoe verplicht het 
je? Natuurlijk, aldus Spufford, verdwijnt de twijfel niet, hoe zou dat ook kunnen? Maar 
tegelijkertijd, brood en vis uit de hand van de Heer aannemen, misschien wel bij herhaling, 
betekent wel iets. Brood en vis smaken misschien negen van de tien keer als gewoon brood 
en gewoon vis. Maar ergens zou er zo maar een deur op een kier kunnen gaan staan. Een 
kier waar Hij, Jezus, binnenkomt. Die emotionele diepgang waar Spufford over spreekt, wijst 
niet naar een christelijk geloof waar mensen alles oplossingen weten. Het wijst ook niet naar 
een christelijk geloof waar alleen geloofshelden rondstappen. Het wijst naar die kier. De 
kring rondom Jezus bestaat niet uit perfecte mensen, niet uit mensen die alle antwoorden 
weten, nee, het bestaat uit mensen die weet hebben van het feit dat ze niet degene zijn die 
ze hoopten te zullen zijn. Het zijn mensen die behoefte hebben aan troost en bemoediging. 
Het zijn mensen die de hoop uitleven dat de Heer zal komen en dat wat ons ontbreekt zal 
volmaken. De hoop dat Jezus de deur voluit zal openen en binnenkomt middels Zijn Heilige 
Geest. Want daar waar de deur van ons leven verwachtingsvol open kiert, daar wil de Geest 
van Jezus binnenkomen. De eerste opdracht in het boek Handelingen is dan ook dat de 



leerlingen van de Heer vol verwachting de Geest verwachten. Het is onze opdracht om in die 
verwachtingsvolle ruimte te gaan staan en voluit te zingen: 

Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 

 


