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Preek 18 augustus 2019, ds. B.J. Stobbelaar, Jona 1,  Lucas 5, 1 – 11 

 
9e zondag van de Zomer – ZANDVOORT 

Tegen misschien wel wil en dank worden wij mensen op een ander spoor gezet. Daartoe 

opgeroepen door de woorden van de Schriften, daartoe opgeroepen, misschien wel 

'gedwongen', door hét Woord, Jezus zelf!  

Jona krijgt een opdracht van God uit om naar de stad Ninevé te gaan. Hij weigert en vlucht, 

naar en over zee. Jona, een profeet, moet profeet zijn, maar op het kritieke moment weigert 

hij te zijn wat hij is, profeet.  

Simon Petrus in het evangelie, is visser van beroep, op het kritieke moment - al zijn werk lijkt 

voor niets, want niets gevangen - heeft hij er moeite mee, - op het woord van Jezus - 

nogmaals, en nu overdag! zijn net uit te werpen, in diep water. 

Jona komt uiteindelijk tóch aan land - een grote vis spuwt hem uit -en Jona kan zijn taak 

gaan vervullen. Simon Petrus, hij komt aan land, hoewel eerst het schip bijna bezweek en 

zonk vanwege het gewicht van de vissen, ook Simon Petrus wacht nu zijn taak op nieuwe 

wijze. 

Boeiend is in beide verhalen hoe zowel Jona als Simon Petrus beiden op een nieuw spoor 

komen. Niet uit zichzelf, maar gedwongen. Gedwongen door wat, gedwongen door wie? 

We volgen daartoe vooral het evangelieverhaal van Lucas over Simon Petrus en de visvangst. 

Jezus is bezig met zijn taak, hij 'leert' de schare. Dat wat hij begonnen was te doen in de 

synagoge, dat vindt zijn voortzetting buiten de synagoge. Hij 'leert', dwz. hij maakt de 

betekenis van de schriftwoorden, van tora en profeten, concreet voor de situatie waarin 

mensen in het heden van de tijd leven. Hij predikt en verkondigt, dwz. Jezus maakt de 

actualiteit van de schriftwoorden doorzichtig ín het bestaan van alledag. In de synagoge 

formuleerde Hij dit met: 

 'heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld' 

daarmee verwijzend, én naar zichzelf, hij, Jezus, leeft uit de woorden van God, én hij leeft ze 

ook uít, naar buiten gericht, aan hem is te zien, te ervaren, welke de bedoeling, de 

zeggingskracht, de betekenis van de woorden is, wat ze praktisch inhouden voor het 

alledaagse leven. De woorden uit de schriften hebben te maken met onze dagelijkse 

levenspraktijk. En dát wordt nu verder uitgewerkt aan de hand van dit verhaal over Simon 

Petrus en de visvangst. De woorden raken ons niet van een afstand, alsof het voldoende en 

genoeg is dat in Jezus het woord heden vervuld wordt, maar de woorden raken ons tegen wil 

en dank ín ons eigen bestaan! Zó wordt het schriftwoord vervuld, dáárin: dat wij erdoor 

veranderen. 

Zodra Jezus is uitgesproken geeft hij Simon Petrus de opdracht naar diep water te gaan en 

de netten uit te zetten om te vissen. Simon Petrus en de andere vissers waren juist bezig met 

hun dagelijkse arbeid. Na een vermoeiende nachtelijke bezigheid, zonder resultaat, spoelen 

zij hun netten. Hun werken heeft geen zin gehad, want niets gevangen. Hierin klinkt door de 

vraag, bijna een vraag van Prediker, wat heeft al het dagelijkse toch voor zin, is niet alles 
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ijdelheid en niets dan ijdelheid, najagen van wind, zinloos en nutteloos. Je tobt heel wat af, 

ook als ervaren vissers, en vaak, misschien wel altijd, lijkt het zo zonder zin en inhoud, 

zonder doel en richting.  Waartoe dient hun deskundigheid, ónze deskundigheid? Waartoe 

dient bv. datgene waarin wij goed zijn? Of het nu de financiële wereld betreft, het 

huishouden en / of opvoeden daarbij, de handel en middenstand, de wereld van het recht of 

de politiek, de maatschappelijke dienstverlening, kerk- en gemeentezijn en noem maar op. 

Waartoe dient onze ieder eigen deskundigheid? Mislukt er niet veel, ál te veel?  Het vissen 

van Simon Petrus en de vissers was voor niets geweest, terwijl ze toch bij uitnemendheid 

daarvoor geschikt waren, dáár hun deskundigheid lag, ze hadden niets gevangen. En dan is 

het Jezus die juist dáár bij aansluit. Bij hun sterkte én deskundigheid. Bij het vissen. Jezus 

geeft de opdracht: 

 'ga naar diep water 

 en zet uw netten uit om te vissen' 

Simon Petrus antwoordt terecht wat afgemeten: 

 'Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt 

 en niets gevangen' 

eigenlijk reageert Simon Petrus nogal onderkoeld. Als tegen iemand die er geen verstand van 

heeft. Immers overdag met netten vissen in diep water, heeft geen enkele zin. De vissen 

zoeken overdag de koelste plaats op in het water, zo diep mogelijk. 's Nachts komen ze naar 

de hogere delen van het water, dan kun je ze gemakkelijk in een net vangen, overdag schijnt 

dat tot de onmogelijkheden te behoren. Wat hier dus in het verhaal gebeurt, is dat Jezus 

Simon Petrus aanspreekt op zijn deskundigheid, op datgene waarin Simon Petrus sterk is. 

Een mens wordt op zijn deskundigheid aangesproken, er wordt een appél gedaan op zijn 

sterkste kant. Dat is bij Jona niet anders. Zijn sterke kant is de profetie, het onderkennen van 

wat de woorden van de tora in de actualiteit te zeggen hebben. Daarom stoorde Jona zich 

ook zo aan God, omdat God hem een opdracht geeft om in Ninevé te profeteren, de 

woorden van God te gaan brengen. Ninevé, waarvan Jona wist, dat het toch niets zou 

uithalen. Die stad, beeld voor al wat tégen God gericht is, die stad moest omgekéérd, 

vernietigd worden. Zo dacht Jona. Elk woord aan haar gewijd zou water naar de zee dragen 

betekenen. Daartoe wilde hij zijn deskundigheid niet gebruiken. En toch, hij kon daar 

uiteindelijk niet aan onderuit. Hij moest, tegen zijn wil in.  

Zo ook Simon Petrus. Hij geeft toe aan het woord van Jezus, en zegt: 

 'maar op uw woord zal ik de netten uitzetten' 

Simon Petrus geeft gehoor en zo gezag aan de woorden van Jezus. Hij laat zijn autoriteit 

ondergeschikt zijn aan die van Jezus, zijn deskundigheid geeft hij op terwille van die van 

Jezus. Hoewel het een ongehoorde en ongekende zinloosheid en stommiteit lijkt. Overdag 

met netten vissen in diep water. En dan toch.............het onmogelijke gebeurt! De netten vol, 

ze dreigen te scheuren en de schepen zinken bijna onder de last. Simon Petrus probeert nog 

één keer zijn eigen gezag te handhaven, zijn weerstand te tonen en roept uit: 
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 'ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer' 

hij is Jezus liever kwijt dan rijk. Maar juist deze laatste weerstand is scharnier voor het 

vervolg. Zoals bij Jona zijn vluchten voor de opdracht juist het gevolg heeft dat hij zijn 

opdracht gaat uitvoeren. Beiden Jona en Simon Petrus komen aan land als gevolg van hun 

uitroep. Simon Petrus:  

 ' ga uit van mij, want ik ben een zondig mens' 

nu moeten we dat zondig mens wel goed verstaan. Er is immers geen woord dat zo 

gemakkelijk in kerk en geloof ons over de lippen komt als dit, -zondig- en er is dan ook geen 

woord dat juist zo misbruikt wordt en misverstaan wordt als dit woord. Zondig heeft niets te 

maken met morele minderwaardigheid - de klank die het bijna altijd meekrijgt. Nee, zondig 

geeft aan hoezeer de kloof is tussen de woorden van God en onze woorden, tussen de 

deskundigheid van - om het zo te zeggen- van God en onze deskundigheid. Simon Petrus liet 

'op het woord van Jezus' zijn visie los, of beter, het woord dat Jezus sprak ging de visie, de 

deskundigheid van Simon Petrus bepalen. Hij liet de kritiek van God woorden en woord toe 

op zijn eigen bezigheid, en dát verandert het bestaan. En dat heet zondig, waar wij dat gezag 

van de woorden niet toelaten bij ónze deskundigheden, op onze bezigheden en 

specialiteiten. Zodra dat wél gebeurt, dan komt er 'land in zicht', toekomst, want: 

 'weest niet bevreesd, van nu af aan zult ge mensen vangen' 

zegt Jezus dan. Dwz. mensen op de weg van het leven plaatsen. Want dat staat er letterlijk: 

vangen ten leven. Daar waar wij de woorden van God, hét woord toelaten in en bij al ons 

handelen, dáár wordt léven mogelijk, daar worden mensen op een levensweg gevangen, 

gezet. Dat is eigenlijk heel praktisch. Daar waar wij onze eigen deskundigheid volgen bv. in 

de economie, in het bankwezen, in de sociale wetgeving of wat dan ook, daar zal dat 

uiteindelijk op niets, op de zinloosheid uitlopen; daar waar wij het in onze ingewikkelde 

maatschappij en samenleving aandurven ál ons, ook ons politiek, economisch en financieel 

handelen laten bepalen door de woorden van heelheid en recht van de schriften, dáár 

worden dan geen mensen slachtoffer van, maar zo worden mensen gevangen ten leven. Dát 

wil dit verhaal ons léren. 

Dat dat niet een vanzelfsprekende weg is, dát leert ons Jona. Het is een weg die tegen ons 

gevoel in gaat. Het is een weg die ook niet gemakkelijk is, je laten inspireren door de 

woorden en het woord. Het is letterlijk een weg door de diepte heen, door de dood heen. 

Zie Jona. Onze weerstand moet doorbroken worden, onze deskundigheid geïnspireerd en 

dan nog.......... De woorden van God schijnen ons in de praktijk juist ten onder te doen gaan. 

Jona in de zee, Simon Petrus en de vissersboten zinken bijna. Dwz datgene wat de schrift-

woorden ons leren, wat Jezus ons leert, het lijkt onbegonnen en vooral ook onbezonnen. En 

dan desondanks eraan gehoor geven, dat is het wat geloof heten mag. Nog wordt alles dan 

niet als vanzelf en nog minder wijzelf, tot dat wat het moet zijn. Zie alweer Jona. In de vis 

heft hij een dankgebed tot God, een zeker weten dat hij gedragen wordt en geborgen is in 

God. Zodra hij dan straks weer aan land is, dan zal Jona weer opnieuw ánders willen dan zijn 

roeping is. Hij wil niet mensen ten leven vangen, maar zichzelf vrijwaren ten leven.  
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Zo gaat dat in feite ook met Simon Petrus, eenmaal geroepen tot het vangen ten leven van 

mensen, zal hij ook steeds weer terugvallen in het gaan van zijn eigen weg. Maar bij beiden 

geldt, bij Jona en Petrus, zij zijn eenmaal gegrepen door het woord en de woorden, zij zijn 

een weg gegaan door de dood heen van hun eigengereidheid en deskundigheid, zij zijn 

meegenomen, gestorven en ópgestaan in de woorden die tot hen gesproken zijn, zij zijn 

opgestaan in hét woord dat heden voor ieders oren geschied is; zij zijn op dé weg gegaan, en 

gaande die weg, kán het niet anders of mensen worden ten leven gevangen!  

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 


