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zesde zondag na Epifanie;  
bevestiging van ambtsdragers 

 
Verhaal voor de kinderen 
 
‘Oké jongens! Allemaal aan de slag!’ roept Merel. En ze 
stuiven uiteen. 
Alle dieren hebben een eigen taak op zich genomen. 
Ieder gaat iets voorbereiden. Want ze hebben een feest 
te vieren: Musky is vandaag precies een jaar in het bos. 
 
Is dat iets om te vieren? Tja, de dieren vinden van wel. 
Ze zijn in het begin niet allemaal zo aardig geweest voor 
Musky. En ze hebben nóg wel eens moeite met hem. 
Maar ze willen Musky nu in één keer goed laten merken 
dat hij welkom is. En erbij hoort. Dus, een feestje. 
 
Muis gaat kaaszoutjes maken.  
Mier bakt cakejes.  
Merel zorgt voor ballonnen.  
Mees maakt pindakoekjes.  
Ze werken allemaal vreselijk hard. 
 
Alleen… het gaat niet zoals ze zouden willen. 
Muis haalt de kaas tevoorschijn die hij speciaal heeft 
bewaard. Maar wat is daarmee aan de hand…? De kaas 
is blauw! Allemaal schimmel! Hij snijdt de schimmel 
eraf en proeft de kaas. Bah…! Wat vies! 
 
Mier heeft cakemix gemaakt. Ze doet de mix in kleine 
cups en zet die in de oven. Na een half uur haalt ze de 
cakejes eruit.  Maar wat is dat: ze zijn niet gerezen! Ze 
zijn plat en keihard! O nee… bedenkt Mier ineens, ik 
ben vergeten er eieren in te doen… 
 
Merel dacht dat hij nog ballonnen had van het vorige 
feest. Ja, daar zijn ze! Hij blaast er één op om te testen. 
Maar hij is nog pas halverwege met blazen en… knal! 
Weg ballon. Ook de tweede en de derde ballon knallen. 
Hoe kan dat nou…? Hij kijkt nog eens goed naar de 
ballonnen. O, nu ziet hij het: ze zijn vergaan, het plastic 
is niet goed meer… 
 
Mees bakt pindakoekjes. Alle ingrediënten in een grote 
kom, en klutsen maar! Mees klutst harder en harder 
en… ineens vliegt de kom uit zijn pootjes. Knal. Alle 
koekbeslag over de grond… 
 
Om vier uur hebben ze bij Mier afgesproken. Die heeft 
de thee klaar. De thee blijkt het enige te zijn wat gelukt 
is… Wat een puinhoop! De dieren kakelen wanhopig 
door elkaar. Hoe moet dat nu? Alles is mislukt! 
 

Daar komen Mol en Musky al aan. Iedereen valt stil. 
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Musky. 
‘Ehm… we vinden het leuk dat je er bent, Musky. 
Daarom wilden we gezellig samen thee drinken 
vanmiddag…’ hakkelt Merel. De anderen zwijgen. 
‘O wat lief van jullie!’ roept Musky uit. ‘Wat gezellig! En 
kijk nou, zelfs de zon schijnt. Eindelijk is die lange 
winter voorbij. Jullie zijn mijn vrienden en de winter is 
voorbij… Dit is het mooiste feest dat ik ooit heb 
meegemaakt!’ 
 
Bedremmeld kijken de dieren elkaar aan. Dan roept 
Merel: ‘Hoera voor Musky!’ ‘Hoera!’ roepen de anderen 
in koor. En ze maken er een heel gezellige middag van. 
 
Zo kan het gaan…: alles loopt anders. Niets gaat zoals je 
het wilt. Hoe je ook je best hebt gedaan. 
Maar als je kunt zien hoe bijzonder datgene is wat er 
tóch is – dan komt het allemaal goed! 
 

 
Eerste lezing: Jesaja 6,1-8 
 
Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’: lied 833 (Nederlandse 
tekst, tweemaal) 
 
Evangelielezing: Lukas 5,1-11 
 
Acclamatie: ‘Jezus, die langs het water liep’: lied 531, 
1+3 
 
Overweging 
‘Ik ben een zondig mens!’, roept Petrus uit. 
‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met 
onreine lippen!’ roept Jesaja. 
Wat is er toch met die beide mannen? Wat hebben ze 
gedaan dat ze zich zo zondig voelen? 
 
Eerlijk gezegd is ‘zondig’ niet wat bij mij bovenkomt, als 
ik zie wat Simon doet. Eerder ‘bereidwillig’ en 
‘coöperatief’. Eerst gaat hij met die vreemde rabbijn 
aan boord een eindje van het strand af liggen. Simon 
had werk te doen, maar och vooruit, dat laat hij even 
liggen. Daarna wil die rabbijn dat hij vis gaat vangen. Op 
klaarlichte dag! Het slechtst denkbare moment! Een 
stukje het water op voor wat meer ruimte, oké. Maar 
dit…?! Simon protesteert. Zijn gezonde vissersverstand 
zegt hem dat het geen zin heeft. Helemaal het water 
op, netten uitwerpen, die hele heisa nog een keer – en 
waarvoor? 
 
En dan zegt hij even later: ‘Ik ben een zondig mens!’ Is 
het zo zondig dat hij bezwaar maakt? Is het zo verkeerd 
om logisch en vanuit ervaringswijsheid te denken? 
We doen bijna niet anders. Gezond verstand helpt ons 
om te leven. Om niet de straat op te lopen als er een 
auto aankomt. Om veel fruit te eten als je, zoals ik de 
afgelopen week, moet herstellen van een griep. Logica 
kan je helpen je emoties te relativeren. Kan je inzicht 



geven in oorzaak en gevolg. Logica is heel bruikbaar. 
Hoezo dan zondig? 
 
We kunnen pas iets van Petrus en ook van Jesaja 
begrijpen, wanneer we bedenken wat zonde in de bijbel 
betekent. In de bijbel heeft zonde niets met morele 
fouten te maken. Zonde, dat wil zeggen: je doel missen. 
Niet tot je bestemming komen. 
Wanneer je in je leven enkel je logica volgt, kom je dan 
wel tot je bestemming? Of mis je dan je doel? 
Petrus beseft ineens: als ik enkel mijn logica volg – dan 
mis ik het wezenlijke. Dan mis ik wat me zomaar wordt 
gegeven. Deze enorme visvangst, bijvoorbeeld. En hij 
voelt ineens aan: die visvangst staat symbool voor veel 
meer. Die is het leven zelf, in al zijn overdaad en in alles 
wat het me zomaar geeft… 
 
Uitgaan van enkel je logica, dat levert een ingekaderd 
leven op. Leven dat precies binnen de grenzen van het 
gezond verstand valt. Maar het is ook een arm leven. 
Het is leven van de berekening: voor wat hoort wat. 
Leven dat draait om zelfbehoud. Leven dat zich laat 
leiden door het instinct, net zoals dieren dat doen. 
 
Het lijkt erop of God geen gezond verstand heeft. Hij 
kent geen oorzaak en gevolg. Hij kent geen zelfbehoud. 
Hij laat de zon even warm schijnen over iedere mens, 
met goede of slechte bedoelingen. Hij houdt van al zijn 
schepsels evenveel, ongeacht hoe ‘geslaagd’ of ‘mislukt’ 
ze zijn. Hij ziet er ook niet logisch uit, als je het visioen 
van Jesaja hoort: de zoom van zijn mantel vult de hele 
tempel, ziet Jesaja. Onlogisch, toch? Wat is dit voor een 
omvangsmaat?! 
 
‘Ik ben een zondig mens,’ zegt Simon. Onverwacht 
noemt Lukas hem hier ineens ‘Simon Petrus’. Alsof hij 
zeggen wil: deze Simon, die inziet hoe zijn eigen logica 
hem weghoudt van zijn bestemming, is de ware rots. 
Een rots, sterk en krachtig – die tegelijk beseft hoe 
nietig hij is en die op de knieën valt tegenover deze God 
die overal is, onzichtbaar gegeven. ‘Ga weg van mij!’ Of, 
zoals Jesaja roept: ‘Wee mij!’ 
Jesaja en Simon Petrus zien ineens wat ‘zonde’ is, nu ze 
iets van de werkelijke God hebben gezien. Nu ze iets 
van Gods grootheid en heiligheid hebben gezien. 
 
Het kan ons allemaal overkomen. Sterker nog, het 
overkómt ons allemaal, vroeg of laat. Dat we iets 
beleven waardoor we ineens voelen wat werkelijke 
‘zonde’ is: onze menselijke conditie, onze menselijke 
preoccupatie met logica, met gezond verstand, met ons 
voortdurend bezig zijn met ons zelfbehoud. Het gaat 
niet om de morele fouten die we maken. Die kunnen 
we soms herstellen, of er vergeving voor vragen, er 
boete voor doen. Het gaat om het grotere. Om de 
‘erfzonde’, zoals de kerk dat noemt. Dat wat ons tekort 
doet schieten om werkelijk mens te worden naar Gods 
beeld. Dat wat maakt dat we ons louter bezig houden 
met wat we via gezond verstand van ons leven kunnen 

maken. 
 
Daar komen we niet los van. Het is onze natuur. Maar 
soms zal er iets door onze logica heen breken.  
Zoals wanneer je bij het dode lichaam zit van iemand 
die je lief was. Verbijsterd kun je zijn, dat het leven weg 
is. Onbegrijpelijk is het. Niet te bevatten is dat weg-zijn. 
Ontzagwekkend is de dood – het ontzag voor de dood 
was voelbaar, afgelopen woensdag, toen we hier in de 
Eshof afscheid namen van Ben Kroonenburg. Tegelijk 
was het ontzag voor het leven voelbaar. Dit leven, van 
jou en mij, nu op dit moment, dat zo niet 
vanzelfsprekend is. Dat stil maakt – zo valt het buiten 
wat we ook maar met ons gezonde verstand kunnen 
bereiken. 
 
Soms breekt iets door ons logische denken heen. 
Wanneer je de stralen van de februarizon voelt op je 
gezicht; ineens zo warm en licht, na veel donkere 
dagen. En je even de tijd neemt om alleen maar te 
voelen. 
 
Simon is erdoor ontdaan. Het liefst trekt hij zich terug. 
Maar Jezus zegt: ‘Wees niet bang, ik zal jou visser van 
mensen maken.’ 
Ook Jesaja is ontdaan. Ik houd mijn mond voortaan 
wel!, roept hij. Mijn lippen zijn onrein, mijn taal schiet 
tekort, ik kan het niet. Maar een seraf raakt zijn mond 
aan met een gloeiende kool. Een vurige kus van God. 
Die reinigt hem van zijn menselijke logica. En maakt 
hem tot een profeet die de onbegrijpelijke liefde van 
God aan mensen zal vertellen. 
 
Beiden worden ze erop uit gestuurd. Hoewel ze eerst 
allebei proberen weg te duiken, terug willen naar hun 
veilige logica, dringt God aan. Daagt hij beiden uit: blijf 
je in je zondige bestaan hangen, of durf je op weg te 
gaan naar datgene waarvoor jij in de wieg bent gelegd? 
Vier mensen zetten vanmorgen een stap naar voren. 
Een symbolische stap weg uit het berekenende denken. 
Zoals ook vele anderen het voor hen hebben gedaan, 
binnen en buiten de kerk; een stap die niet met logica 
te maken heeft, maar met menszijn naar Gods beeld; 
met menszijn voor een ander. Ze horen Gods stem die 
roept en die met name één antwoord zoekt: het 
antwoord dat Jesaja geeft – hier ben ik, stuur mij.  
Niet wij redden de wereld, maar God, door jou en mij, 
op zijn manier en niet die van ons. Misschien zelfs wel 
buiten ons besef om. Ik maak je visser van mensen, dat 
doe je niet zelf, Simon. 
 
Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? 
En wij, wij kunnen antwoorden: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’: lied 912 


