Don Bosco

Bezinning 158: Mensen bevrijden voor het leven 2
Ook bezinning 5 gaat over deze evangelietekst.
Lucas 5, 1 – 11 = C-jaar 5° zondag door het jaar
Het Woord
Toen Jezus eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om Hem
verdrong om naar het Woord van God te luisteren, zag Hij twee boten aan de oever van het meer
liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de
boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf
de menigte onderricht vanuit de boot. Toen Hij was opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon:
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen’. Simon antwoordde: ‘Meester, de
hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die
dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen
helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna
zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij,
Heer, want ik ben een zondig mens’. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de
enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen
van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul
je mensen vangen’. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden
Hem.
Een woord bij het Woord
Lucas schetst eerst het grote kader: de volksmenigte dringt bij Jezus aan om het Woord van God te
horen. Hoe hoor ik dat, als kind van deze tijd, hier in het Westen? Zie ik alleen de mensen, die Gods
woord níet willen horen? Of heb ik ook oog en oor voor de mensen, die wél dat goddelijk Woord
willen leren kennen? Meer nog, beschik ik over de nodige strategieën om mensen de grootheid en
het belang van Gods Woord te laten inzien? Tot hun eigen voordeel en dat van anderen.
Jezus stapt in de boot van Simon, gewoon, zonder het eerst aan Simon te vragen. Hij komt bij mij
binnen en stelt me al direct een vraag, hoe eenvoudig ze ook mag zijn. Hij wil mij nodig hebben. Ik
ben belangrijk voor hem. Hij geeft mij een plaatsje in zijn grote, goddelijke zendingstaak. En zie, ik
mag getuige zijn van verrassende, grote gebeurtenissen! Mensen vinden leven, het ware, echte
Leven. En het zijn er heel veel! Daar staat Jezus garant voor, Hij die zegt: ‘Ik ben het leven’. Het
resultaat is zo overweldigend, dat Simon niet meer de titel ‘Rabbi’ (Meester) gebruikt, maar de
goddelijke naam: ‘Heer’.
De Naardense Bijbel vertaalt Jezus’ opdracht aan Petrus met deze woorden: ‘Van nu af zul je
iemand zijn die mensen vangt ten leven!’ Jezus vindt die woorden bij Jeremia (16,16). De tekst van
Jeremia in de Naardense Bijbel luidt als volgt: ‘Zie, Ik ga bericht zenden aan vele vissers, is de
tijding van de Ene, dat ze hen moeten opvissen’. De Heer belooft dat Hij de ballingen uit het
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noorden zal terughalen. Dus weg uit ballingschap en onderdrukking, tot bevrijding, tot het vrije en
volmenselijke leven.

Het Woord in mijn leven
Wie zijn de mensen rond mij, die Gods Woord willen horen? Getuig ik van de kracht van Gods
Woord? Welke concrete vraag stelt Jezus me op dit moment? Welke mensen mag ik in Gods Naam
bevrijden uit ballingschap, onderdrukking en mensonwaardige omstandigheden, om hen te laten
genieten van het volle, vrije leven?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij hebt oog voor de mensen,
die het Woord van uw Vader willen horen.
Gij wordt niet moe
hun dat Woord te verkondigen.
Want Gij wilt dat mensen léven.
Met dat doel hebt Gij Simon geroepen,
Jakobus en Johannes en zovele anderen.
Gij roept ook mij, elke dag weer,
om oog te hebben voor mensen in nood
en om hen in uw naam
het volle leven te geven,
het leven van uw verrijzenis.
Amen.
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