
Grondtoon 2022-2023: gesprekstekst 

 

De wonderbare visvangst, met dank aan schilder Luc Blomme 

De vreugde van het Evangelie 

Op uw Woord… Lucas 5,1-13 

Paus Franciscus schrijft in De vreugde van het evangelie:  

Ieder christen is missionair in de mate dat hij de liefde van God in 

Christus heeft ontmoet; wij zeggen niet meer dat wij ‘leerlingen’ en 

‘missionarissen’ zijn maar dat we altijd ‘leerling-missionarissen’ zijn. 

Als we niet ervan overtuigd zijn, laten we dan naar de eerste 

leerlingen kijken die onmiddellijk nadat ze Jezus herkenden, vol 

vreugde gingen verkondigen. (nr 120) 



Over één van die eerste leerlingen, nl. Simon, vertelt het begin van 

hoofdstuk 5 van het Lucasevangelie een ingrijpend gebeuren. Het 

schetst eigenlijk de weg die een gelovige en een 

geloofsgemeenschap gaan als ze ‘leerling-missionaris’ worden. 

Laten we even aandachtig kijken welke ervaringen Simon 

doorloopt. 

 

1. Jezus komt in de boot van Simon 

Op het moment van dit gebeuren heeft Jezus groot succes: de 

mensen verdringen elkaar om hem te horen en brengen al hun 

zieken bij hem. Simon heeft hem kort tevoren in zijn eigen huis aan 

het werk gezien wanneer Jezus zijn schoonmoeder geneest (4,39). 

Nu kiest Jezus zijn boot om erin te stappen en van daaruit Gods 

woord te spreken. Waar mensen wonen en werken, in het leven dat 

niet elke dag een pretje is: daar is het dat Jezus aanwezig wil zijn 

en woorden van bevrijding en perspectief wil laten klinken. Is het 

detail niet sprekend: de vissers zijn uit de boot gestapt, Jezus stapt 

erin … 

 

Merken wij het als Jezus ‘in onze boot’ komt? Hoe zou Hij dat 

kunnen doen? 

Wat kunnen wij doen opdat Jezus vanuit ‘onze boot’ (ons dagelijkse 

leven en werken, het reilen en zeilen in onze geloofsgemeenschap) 

zou kunnen spreken? 

 

2. Jezus geeft Simon een opdracht 

Jezus’ opdracht om naar diep water te varen en de netten uit te 

werpen, moet voor de ervaren visser die Simon is, bevreemdend 

klinken. Vissen doe je op het meer van Gennesaret ’s nachts, niet 

overdag in volle zon. Als je ’s nachts niets gevangen hebt, waarom 

zou er dan overdag wel vis zitten? Maar hij heeft duidelijk een groot 

respect voor deze rabbi, het is niet zomaar dat hij hem aanspreekt 

met ‘meester’. Hij wijst nog wel even op de vergeefse moeite van 



de vorige nacht, maar neemt dan een engagement: ‘op uw woord 

zal ik de netten uitwerpen’. 

Hier schemert al iets door dat straks helemaal zal openbreken: 

Jezus’ woord is meer dan een gouden tip. Wat Hij spreekt, is het 

woord van God (zie ook in vers 1) en de Bijbel leert vanaf de eerste 

pagina dat Gods woord doet wat het zegt.   

 

Hoe reageren wij als iemand voorstelt om af te wijken van onze 

routines en evidenties? 

Wat kan ons helpen om meer zoals Simon te kunnen reageren? 

 

3. Simon erkent dat in Jezus God aan het werk is 

Je zou je kunnen voorstellen dat Simon bij het zien van de 

overvloedige visvangst Jezus enthousiast bedankt: dankjewel, 

meneer, nu heb ik een goede slag geslagen, nu ben ik binnen. In 

plaats daarvan klinkt in zijn woorden het geloof dat God hier en nu 

zijn leven binnenkomt. Daarom valt hij op zijn knieën en daarom 

spreekt hij Jezus aan als ‘Heer’, bij Joodse mensen de manier om 

God aan te spreken. Zoals bij zo veel Bijbelse mensen voor hem, 

confronteert de aanwezigheid van God hem met het besef van zijn 

eigen kleinheid. Hij voelt en noemt zichzelf een zondig mens.  

 

Welke plaats heeft Jezus echt in mijn geloofsleven, in onze 

geloofsgemeenschap? 

 

4. Jezus geeft een zending 

Jezus beantwoordt de religieuze huiver van Simon met twee 

levensbelangrijke woorden. Het is goed om de twee nooit van 

mekaar los te maken. ‘Wees niet bang’. Dit woord hebben eerder in 

het Lucasevangelie ook Zacharias, Maria en de herders gehoord. 

Wees niet bang om te geloven, te vertrouwen en God in je leven 

toe te laten. ‘Voortaan zul je mensen vangen dat zij leven’. Het is 

opvallend dat de evangelietekst hier een andere term gebruikt dan 

eerder voor ‘vissen vangen’, een term die uitdrukkelijk met leven 



verband houdt. Trek erop uit om mensen leven te geven, om leven 

te beschermen, leven te herstellen. Word Jezus’ medewerker in zijn 

strijd tegen alles wat mensen (mond)dood maakt! 

 

Wat maakt jou/ons bang om te geloven in Jezus? 

Wat kan ‘mensen vangen dat zij leven’ vandaag volgens jou 

betekenen? 

 

Belangrijke aanvulling 

We hebben onze blik nu vooral op Simon Petrus gericht. Maar de 

tekst herinnert ons eraan dat hij niet de enige is, dat hetzelfde ook 

Jacobus en Johannes overkomt, vissers die met hem 

samenwerken. Van meet af aan is de gemeenschap een wezenlijk 

element van de zending en de verkondiging.  

 

Tot slot 

In het laatste hoofdstuk van De vreugde van het evangelie schrijft 

paus Franciscus: 

Hoe graag zou ik de juiste woorden vinden om aan te sporen tot 

een evangelisatie die vuriger, blijer, milder, moediger, liefdevoller 

en aanstekelijker is! (nr 261) 

Daar willen we met de initiatieven in het kader van de grondtoon 

2022-2023 toe bijdragen. 

Wat verder zegt de paus: 

De beste drijfveer om ertoe te komen het Evangelie te verkondigen, 

ligt in het liefdevol contempleren ervan, het blijven stilstaan bij 

iedere bladzijde en het lezen met het hart. (nr 264). 

Hopelijk kunnen de bezinning en het geloofsgesprek over de 

roeping van Simon, Jacobus en Johannes daarvoor een goede 

aanzet zijn. Misschien kunnen we hetzelfde ook met andere 

evangelieteksten doen in het komende werkjaar. Zo kunnen we 

blijven groeien als ‘leerling-missionaris’. 


