Don Bosco

Bezinning 11: Jezus verschijnt
Johannes 21, 1-14 = C-jaar 3° paaszondag

Het Woord
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als
volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: ‘Ik ga vissen’. ‘Wij gaan
met je mee’, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het
al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep:
‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee’, antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord uit’, riep
Jezus, ‘dan lukt het wel’. Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog
konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon
Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.
De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet
ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis
erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben’. Simon Petrus
ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zal vol grote vissen, welgeteld
honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets’. Geen van de
leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood
en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen
verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Een woord bij het Woord
In dit verhaal zijn het vooral de leerlingen die handelen, spreken, zich vragen stellen… Jezus komt
maar heel sober aan bod, maar wel bepalend en ingrijpend.
Er zijn zeven leerlingen bijeen. Een symbolisch getal. Zeven is de volheid, de volledigheid. Ze
vertegenwoordigen dus allen. Zeven is ook de menselijke grens. Daarom is Jezus van de andere
kant, van God, want Hij is de achtste in dit verhaal. En het verhaal speelt zich ook op de achtste dag
af. Het is de dag van God. Het is onze zondag.
De zeven gaan vissen, de hele nacht, maar ze vangen niets. Natuurlijk niet: ze doen het op eigen
initiatief. Dit symboliseert de vele menselijke geloofservaringen, waar we het woord ‘nacht’ op
kleven. Wie binnen de Kerk enkel vanuit zichzelf bezig is, vangt geen goddelijke vissen. Want hij
zit naast het geloof.
Het is maar als ze het net uitwerpen op het ‘roepen’ van de verrezen Heer, dat ze een overvloed aan
vissen vangen. 153. Ook hier kan men heel wat vooruit komen met de symbolische betekenis. De 1
staat voor God, voor de verrezen Heer zelf. De 5 staat voor de vijf boeken van Mozes (Genesis,
Exodus…). De 3 staat voor de Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Geest.
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Op het einde geeft de Heer hun brood en vis. Het brood hebben ze niet zelf gebakken, de vis hebben
ze wel gevangen, maar eerst aan de Heer gegeven. De Heer geeft ons voedsel.
Het belangrijkste gebeurt in de ochtend. Dus in het licht, overwinning op de duisternis van de dood.
Want de Heer is licht, geeft licht. En wel op zondag, de Dag des Heren.

Het Woord in mijn leven
Noem één nachtervaring op het gelovige vlak. Waar ben ik op geloofsvlak enkel vanuit mijzelf
bezig? Hoe weet ik dat de Heer mij zegt het net uit te werpen? Hoe breng ik wat vis bij de verrezen
Heer? Waar en hoe geeft de verrezen Heer mij brood en vis? Waar en hoe roept de verrezen Heer
mij om het net uit te werpen? Waar is mijn stuurboord?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
ook wij erkennen U maar moeizaam
als verrezen Heer.
Spreek duidelijk tot mij.
Laat me weten waar en wanneer ik het net moet uitwerpen.
Geef me iemand, van wie Jij veel houdt,
om me te zeggen: ‘Het is de Heer’.
En als ik dit in jouw naam aan iemand mag zeggen,
laat het dan uw wil zijn. Amen.
© Eric Haelvoet 2010

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476.085.744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

