
Evangelielezing: Johannes 21, 1-14 
 
Acclamatie: 339a 
 
Overweging 
 
Gemeente van Christus, 
Het is Pasen geweest: het licht brak door, de nacht week. Even ervoer je iets van de Geest van God, 
die lentebries waarover Jesaja spreekt. 
Maar dan? Na paaszondag wordt het onvermijdelijk weer maandag, en dinsdag. Glijden we weer 
terug in ons oude bestaan? Kan dat wel, achter Pasen teruggaan? 
 
De leerlingen van Jezus staan bij het meer van Tiberias. Een vertrouwde plek, de plek van de 
wonderlijke spijziging toen Jezus met vijf broden en twee visjes een massa mensen te eten gaf. Vijf 
broden en twee vissen: zeven was voldoende.  
 
Zeven leerlingen staan nu weer aan datzelfde meer van Tiberias. Is het voldoende? Of lijden ze aan 
een post-Pasen depressie?  
Zo van: het was een mooie tijd, rondreizen met Jezus onder de open hemel, mensen genezen zien 
worden, tollenaars die tot bekering kwamen, ’s ochtends niet weten waar je de volgende nacht zult 
slapen. Een spannende tijd was dat, een mooie tijd. Iets waar je met weemoed aan terug kunt 
denken. 
 
Maar ja, je moet wel nuchter zijn, dachten ze. Het kan niet alle dagen Pasen zijn. We moeten er maar 
het beste van zien te maken. Dat mooie visioen van Jesaja waarin je vreugdeolie krijgt in plaats van 
een rouwgewaad; feestkledij in plaats van verslagenheid – dat is vast voor anderen bestemd. Niet 
voor ons. 
 
 ‘Ik ga vissen’ zegt de praktische Petrus. Ze pakken hun oude stiel weer op. Vissen, dat doe je het 
beste ’s nachts. Maar die nacht vangen ze niets. Hun boot wordt gevuld met leegte, vergeefsheid, 
doodsheid. Hun oude manier van leven – die werkt niet meer. Hun werk levert niets op. Toch zijn ze 
de hele lange nacht doorgegaan: dat waren ze nu eenmaal zo gewend. 
 
Bij het aanbreken van de ochtend zien ze iemand op de oever staan, maar ‘ze wisten niet dat het 
Jezus was’. Zozeer hadden ze zich alweer in laten pakken door hun oude bestaan, dat ze hem niet 
eens herkennen! 
 
Zeven mensen dobberend in een bootje vol niets. Maar nu verschijnt de Achtste in het verhaal, de 
mens van de Achtste dag, de dag die buiten de gewone werkweek valt, buiten het oude vertrouwde 
bestaan. Jezus is de Opgestane, de dageraad van het rijk van God. 
 
En hij vraagt: Hebben jullie ook iets lekkers te eten? Hij zegt niet: hebben jullie iets te eten, zoals in 
onze vertaling staat. Het gaat om toe-spijs (pros-fagion), niet om iets wat noodzakelijk is om te 
overleven, maar om een toe-tje, iets extra’s. Niet om brood alleen, maar belegd met verse vis. Want 
het leven na Pasen is méér dan het gewone, dat is een luxe leven, een genadegeschenk. In het rijk 
van God ben je God te rijk. 
Maar de leerlingen antwoorden vermoeid: we hebben hard gewerkt, maar niets gevangen. 
 
Daarop zegt Jezus dat ze het net aan de ‘andere kant’ moeten uitwerpen - een andere kant dan ze 
gewend zijn. Want het is immers Pasen geweest, hun leven heeft een wending genomen. Dan kun je 
niet echt meer terug, je kunt niet doen alsof er niets veranderd is. Gooi je net uit aan de andere kant, 
de onbekende kant. 



 
Dat is leven met Pasen in de rug: de moed om het anders te doen, om je niet in te laten pakken door 
oude gewoonten, door oude angsten.  
Hoeveel energie verspillen wij niet aan het in stand houden van dingen waarvan we diep vanbinnen 
allang weten: dat werkt niet, het heeft geen zin. Wat blijven we lang plakken aan het oude omdat we 
het nieuwe niet aandurven! Wat duurt die nacht dan lang! 
En ondertussen laten we de Achtste mens maar roepen.  
 
‘Gooi je net uit aan de andere kant.’ De leerlingen zijn eigenlijk te moe om iets anders te proberen.  
Bovendien, denken ze natuurlijk: ‘We hebben het altijd zo gedaan, we vissen al jaren aan deze kant. 
Wie is die snuiter daar aan de oever eigenlijk? Weet hij het soms beter dan wij, professionele vissers? 
Waarom zouden we het opeens anders moeten doen? Staan de beste stuurlui niet aan wal?’ 
 
Uiteindelijk werpen de leerlingen dan toch maar het net aan de andere kant uit.  
Dit is wijsheid: echt veranderen betekent niet dat we alles ineens radicaal anders gaan doen. Jezus 
zegt niet dat ze maar beter met vissen kunnen stoppen en boer moeten worden, of timmerman. 
Zulke drastische veranderingen, van de ene dag op de andere, beklijven meestal niet.  
 
Denk maar in de geschiedenis aan revoluties waarin alles op zijn kop werd gezet. Binnen een paar 
jaar is de oude orde hersteld: alleen zitten nu niet meer de oude potentaten op het pluche, maar 
nieuwe. Of neem iemand die radicaal met zijn of haar partner breekt om verder te gaan met een 
nieuwe. Zo iemand denkt: Ha, ik begin helemaal opnieuw – totdat je na een tijdje ontdekt dat het 
een herhaling van zetten wordt. Want meestal kom je toch weer je oude zelf tegen. Er is niets 
wezenlijk veranderd. 
 
Echte verandering houdt niet in dat we alles anders gaan doen. Nee, je gaat hetzelfde anders doen. 
De leerlingen vissen vanuit hetzelfde bootje, met hetzelfde net, in hetzelfde water – alleen gooien ze 
nu het net uit aan de andere kant. 
 
Er zit zoveel vis in dat ze het niet omhoog kunnen trekken! Kijk, dat is ook waar: het nieuwe 
Paasleven betekent niet dat we geen problemen meer zullen hebben. Alleen zijn het nu luxe 
problemen. Werd ons oude bestaan gekenmerkt door leegte, nu dreigt ons bootje te zinken onder de 
overvloed.  
 
Johannes krijgt als eerste in de gaten wie die Achtste man op de oever is. ‘Het is de Heer!’ roept hij. 
En van schrik of van vreugde springt Petrus pardoes overboord.  
 
Wie de roep van de Opgestane volgt, gaat   dezelfde dingen anders doen - dan stromen je netten vol. 
Dan gaan we het alledaagse leven, dat zo vanzelfsprekend als water was geworden, met nieuwe ogen 
zien. Alles krijgt een nieuwe glans, een paasglans, zodat je de hele wereld wel zou willen omarmen, 
of erin springen. 
 
De leerlingen roeien terug en gaan ‘aan land’ zegt het evangelie. Dat is een hint naar het beloofde 
land, het land van overvloed. En ja hoor, hebben ze met veel moeite het net vol zilveren vissen 
opgehaald... staat Jezus daar warempel bij een vuurtje met vis erop!  
Zelfs op het droge zwemt de vis hen tegemoet, gebakken en al. Overal vis! Overvloed! Een 
wonderlijke spijziging. En Jezus zegt – je hoort hem bijna op zijn tong bijten om niet te lachen – hij 
zegt tegen die verblufte leerlingen: Kom jongens, neem een hapje. 
 
Hij heeft hun vis dus helemaal niet nodig. God heeft ons niet nodig. Maar waar zijn mensen dan goed 
voor? Om bemind te worden. Wij zijn Gods luxe – niet nodig voor dit of voor dat.  



En als ook wij zo naar elkaar gaan kijken – niet alleen maar als nodig of nuttig, zo van: Jee, ik zou niet 
zonder jou kunnen, of: Wat ben jij altijd zorgzaam – als we elkaar gaan zien als toe-spijs, als luxe – 
dan leven we het nieuwe Paasleven.  
 
Dat leert de dood ons, die strenge spirituele leermeester. Iedereen gaat dood, van presidenten tot 
paupers, niemand is onmisbaar, niemand is noodzakelijk. Wij mensen zijn een toetje, een extraatje 
voor elkaar en voor God. 
 
De leerlingen tellen het aantal vissen dat ze gevangen hebben: 153. Een getal dat de kerkvaders al 
verbaasde. Waarom staat dat er zo precies bij? Misschien omdat ze zó blij waren met de overvloed 
dat ze als een kind gingen tellen hoevéel vissen het wel niet waren.  
 
Maar waarschijnlijker is dat het evangelie tegen ons wil zeggen: weten jullie, lezers, nog van die 
wonderlijke spijziging, aan datzelfde meer van Tiberias? Toen werden met 2 vissen 5000 mensen 
gevoed. Hoeveel kunnen er dan wel niet met 153 vissen verzadigd worden? 153 gedeeld door 2, maal 
5000. Dat is goddelijke wiskunde. 
 
Pasen is leven in overvloed – hier en nu, in ons huidige bootje, in ons dagelijkse bestaan, met onze 
gewone netten, ons gewone werk. Alleen: we doen hetzelfde anders. 
Gooi je net uit aan de andere kant. 
Amen. 
 


