
  
 
 
 
 
Zondagsbrief 1 mei 2022 
Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat vis? “ “Nee”, zeiden ze. Hij zei hun: 
“Werpt het net uit, rechts van de boot.” Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij 
machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van 
wie Jezus veel hield tot Petrus: “Het is de Heer.” Hij nam het brood  en ook wat vis,  dat op 
het houtskoolvuur lag en gaf het hun. Joh.21. 
 
In het ochtendgloren staat een vreemdeling aan de oever. Ze herkennen hem niet. Niet dat 
er sprake is van ochtendnevel of mist. Er staat niet dat het zicht beperkt was of dat ze de 
slaap nog in de ogen hadden. Nee, ze hebben de slaap niet in de ogen. Ze hebben de hele 
nacht gewerkt. Aan hun ogen ligt het niet. Die man daar aan de oever is hun vreemd. Ze 
kunnen hem niet thuisbrengen. Nooit gezien, niet van hier. Hij komt van elders, van 
overzijden die zij niet bevroeden.       Hij is hun eerste klant, hij vraagt om hun vangst: 
‘Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’ Zij gebaren met lege handen. Hij roept terug dat 
ze hun net aan de rechterzijde moeten uitgooien.  
 
Eigenlijk staat er: ‘Gooi het over een andere boeg.’  Wat is het in zijn stem, in zijn roep,  dat 
ze gehoor geven aan deze vreemdeling? Dat ze zomaar doen wat hij zegt?  Ze wierpen het 
net uit, en er zat zo’n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op te halen. Dan 
pas herkennen ze hem. Dit tafereel van die vissers op het meer heeft een universele 
strekking. Deze visvangst is van wereldwijde betekenis. De associatie met mensen vissen is 
gauw gemaakt. 
 
Mensen vissen. Wat het evangelie daaronder verstaat is van een andere orde. Mensen 
opvissen. Mensen vissen, dat gaat met een net, een fijnmazig netwerk. Het komt erop aan 
dat een mens uit zijn peilloze ellende wordt opgediept. Dat de een de ander in zijn 
verlorenheid aanziet en dat die mens aan het licht wordt gebracht. Dit vissen is redden. Hier 
wordt een mens in een nieuwe vrijheid gesteld. Horen wij de roepstem ? Laten wij ons 
vangen? Staat ons hart open voor Jezus? Zullen wij ook vissers van mensen worden?  Petrus 
ondertussen is van pure vreugde overboord gesprongen. Stemt Hij ons ook tot vreugde? 
Aan de oever staat de vreemdeling. Hij mag dan als de Heer zijn herkend, hij blijft een 
vreemde, die zowel vragen te over wekt als een diep weten. Wonderlijk is dat: ‘Geen enkele 
leerling durfde hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Ze wisten nu dat het de Heer was.’ Toch die 
aandrift om te vragen: ‘Wie?’ en tegelijkertijd de vrede van dit – kennelijk niet 
vanzelfsprekend – weten: ‘Het is de Heer”. Is dát de weg tot vriendschap met Hem? Van 
vreemde vriend worden ? Dát, ja, dát is geloven. 
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