
zondag 1 mei 2022 in het Kruispunt 
Schrift en Tafel 

 
 

 

 
lezing oude testament (lector)  Jesaja 61, 1-3 
Jesaja 61, 1-3 

61   1 De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
3 om aan Sions treurenden te schenken: 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 
 
lied Liedboek 530   De Geest des Heren... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 21, 1-14 
Johannes 21, 1-14 

21   1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat 
gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, 
‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere 
leerlingen. 3 Simon 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. 4 Toen het al ochtend werd, stond 
Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben 
jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net uit aan de rechterkant 
van het schip,’ 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. 7 De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen 
Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan - 
want hij was nauwelijks gekleed - en sprong in het water. 8 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. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje 
met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet 
gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het 
zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 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. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf 
hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij 
uit de dood was opgestaan. 
 



lied  Liedboek 840   Lieve Heer, gij zegt kom... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---eten--- 

 

Je zou dit een wonderbare spijziging kunnen noemen,  

maar dan omgekeerd  

aan die van Johannes 6.  

 

Daar gaf Jezus 5000 mensen te eten en hij had maar  

vijf broden en twee vissen.  

Hier zijn er 7 gasten en 153 vissen,  

en die 153 zijn dan nog alleen maar  

bijlage op de menukaart,  

toespijs (statenvertaling),  

sidedish, contorni.  

Want het eigenlijke eten bleek al klaar te staan.  

De gulle overdaad! 

 

 

---getallen--- 

 

Als je het verhaal op je in laat werken  

is al gauw duidelijk:  

hier is iemand aan het woord die van getallen houdt.  

 

Er waren 7 leerlingen, ze waren  

tweehonderd ellen van de oever vandaan,  

er zaten 153 vissen in het net en dit was  

de derde keer dat Jezus zich liet zien  

na zijn opstanding.  

 

Getallen.  

En omdat we in het Johannesevangelie zijn,  

kun je ook zeggen dat getallen  

nooit voor niets vermeld worden,  

Johannes is van de symboliek, niet van de historische precisie. 

 

7 leerlingen, en van hen worden er vijf met naam genoemd.  

 

Dat zijn ze dus in al hun verscheidenheid,  

zeven,  

dat is die met de grote mond,  



dat is de twijfelaar,  

dat is de scepticus,  

dat zijn de twee donderzonen,  

en twee zonder naam.  

 

7 leerlingen - en dus geen twaalf.  

Bijbels gesproken is 7 meer dan 12.  

 

12 staat voor de 12 stammen, het Godsvolk.  

7 is het getal van de goddelijke volheid.  

 

Daarmee is dus gezegd:  

de opstanding van Jezus,  

het leven als mensen van Pasen,  

betreft niet alleen Israel,  

waar zich dit alles heeft afgespeeld,  

maar is er voor iedereen, de hele wereld.  

 

7 en 12.  

Dus dat is nog niet zo moeilijk.  

 

Maar waarom het getal van exact 153 vissen?  

Waarom is dat belangrijk?  

 

Het is wel een bijzonder getal.  

Als je de cijfers tot de macht van 3 bij elkaar optelt,  

dus 13 + 53  + 33  = 153.  

 

En dat kan  met maar heel weinig getallen,  

ook nog met 371 en 1634...  

Heb ik gelezen. Niet dat u denkt...  

 

Men heeft ook iets met de getalswaarde  

van de Godsnaam geprobeerd, dat is 17.  

Alle getallen t/m 17 bij elkaar opgeteld = 153.  

 

De meest simpele verklaring is van kerkvader Hieronymus.  

Volgens hem waren er op dat momnet  

niet meer dan 153 vissoorten bekend.  

 

Dus dan is er iets mee uitgedrukt  

van allesomvattend, volheid.  

 

Ik ben er een beetje ingedoken afgelopen week,  

en heb zo’n 10 verschillende duidingen  

langs zien komen, maar die bespaar ik u...  

 



Misschien is het getal wel heel oud.  

 

Van Pythagoras (die van de driehoek,  

hij leefde 500 jaar voor Christus)  

is het verhaal overgeleverd dat hij,  

als hij het exacte aantal vissen in het net kon noemen  

dat men hem liet zien  

hij over die vissen mocht beschikken.  

Hij raadde het getal (153) correct  

- of hij kon heel snel tellen -  

en liet de vissen vrij.  

 

Zou dat de relatie van 153 en vis zijn? 

 

 

---toegevoegd--- 

 

Niet echt duidelijkheid dus  

waarom exact 153 vissen.  

 

Wat echter wel duidelijk is aan dit verhaal is  

dat het oorspronkelijk niet bij het evangelie hoorde,  

hst 21 is later toegevoegd.  

 

Want in hst 20 was het evangelie al afgesloten  

(met dat Jezus nog meer daden heeft verricht  

die niet in dit boek beschreven zijn  

en deze tot geloof moeten leiden).  

 

Het is later toegevoegd en je kunt het lezen  

als een soort gebruiksaanwijzing  

voor het paasgebeuren  

voor de gemeente van de eerste eeuw - en verder. 

 

 

---gewoon weer--- 

 

Terug naar het gewone leven.  

Opstanding, verschijning van Jezus - het is verleden tijd.  

Het feest van Pasen is voorbij.  

En je moet verder.  

 

Petrus gaat vissen.  

De anderen gaan mee. 

 Terug in de dagelijkse werkelijkheid,  

het gewone leven.  

 



Misschien voor ons ook wel?  

 

We hebben het gehad over opstanding,  

licht, toekomst.  

Maar we zijn weer terug in de wereld  

met oorlog, dreiging, spanning,  

en het virus is er ook nog.  

 

Hoe kom je nu dan Jezus tegen  

nu hij niet meer verschijnt  

en zich niet meer laat zien?  

Dat is de vraag die de schrijver van hst 21 bezielt.  

 

De leerlingen van Jezus worden ons gepresenteerd  

als levend in een soort geestelijke windstilte.  

 

Het gewone leven.  

Met veel frustratie en teleurstelling over hoe de dingen gaan.  

 

Ze gaan vissen maar vangen niets.  

Als we alleen het Johannesevangelie hadden  

dan zouden we nu pas horen  

dat de leerlingen vissers waren.  

Frustratie.  

 

De dingen die ze eigenlijk zouden moeten kunnen,  

mislukken.  

Geen vissen gevangen. 

 

 "Hebben jullie niets te eten?" - "Nee".  

 

Het lukt niet, je staat met legen handen.  

Het leven kan hard zijn en tegen zitten.  

 

‘Het is alsof het oude leven ze niet meer terug wil hebben’,  

schrijft Nico ter Linden in "Het verhaal gaat". 

 

Ineens is er een vertrouwde stem!  

Je kunt die niet helemaal thuis brengen.  

 

Je weet niet zeker wie dat is  

maar het klinkt op een eigenaardige manier  

vertrouwd.  

 

Het is dus de situatie van de gemeente van Christus na Pasen.  

Een vertrouwde stem.  

 



En: ga je dan doen wat die vreemde zegt?  

Ook als dat tegen je gezonde verstand in gaat.  

 

Laat je je daarmee in, is de vraag.  

Durf je de regie uit handen geven?  

 

Als je doet wat die vreemde zegt, ja,  

dan ontstaat er turbulentie,  

dan gebeurt er wat!  

Dan kom je tot ontdekkingen.  

 

En altijd die onzekerheid aan de ene kant,  

en dat geboeid zijn aan de andere kant:  

is hij het?  

Hebben we met Jezus te maken?  

 

En, nee, dat vraag je niet.  

 

Je verstand vraagt het zich af,  

maar je hart weet wel: het is de Heer!  

 

Je hebt ook nu met Jezus te maken.  

En je zegt het tegen elkaar om elkaar te bemoedigen,  

net als Johannes tegen Petrus:  

Het is de Heer!.  

 

Het is belangrijk dat je dat tegen elkaar zegt  

als je dat voelt,  

want zijn tegenwoordigheid  

onderken je eerder indirect dan direct,  

zij hecht zich aan de tekenen.  

 

De handelingen die Jezus verricht  

die laten het besef ontstaan: hier is hij.  

 

Wij delen de dingen waar hij voor stond.  

Hij inspireert ons, hij maakt ons sterk en opgewekt.  

 

De herkenning gaat blijkbaar langs de weg  

van betekenisvolle handelingen.  

 

Kom en eet!  

 

Hij neemt het brood en geeft het aan hen  

- deze woorden staan in het verhaal  

plotseling in de onvoltooid tegenwoordige tijd.  

 



Hij doet het. Hier en nu.  

 

Het is liturgie van de eerste gemeenten.  

 

Johannes kent geen instellingswoorden van het avondmaal,  

maar wel dit: Jezus deelt het brood.  

 

En je stelt geen vragen meer,  

want ergens in je binnenste weet je wel:  

nu heb ik met Jezus zelf te maken.  

Hij is het. Hij is er.  

Midden in het alledaagse leven. 

 

 

---overbodig--- 

 

Dat is zo geweldig en aangrijpend,  

dat de dingen van het leven,  

die je hoort te kunnen,  

presteren, beheersen, eigenlijk overbodig worden.  

 

Je merkt: Het wezenlijke voor je bestaan  

krijg je van hem die het brood des levens is.  

 

Alles wat jezelf boven water weet  te halen in je leven  

blijft een soort "bijlage", een aanvulling.  

 

Kom en eet, het eten stond al klaar, de vis ook.  

Die 153 vissen zijn eigenlijk overbodig.  

Alle kracht in je leven komt van hem.  

 

In het gewone leven kun je hem ontmoeten,  

als je weer bent gaan vissen.  

 

Hij is aanwezig.   

Misschien nog wel het meest in de vruchteloze momenten,  

waar het ploeteren tevergeefs lijkt te zijn. 

 

Nee, het gaat niet vanzelf, het gaat indirect.  

 

Het is de derde keer dat Jezus zich laat zien.  

je moet er mee bezig blijven,  

het is niet het omleggen van een schakel en klaar.  

 

Drie keer moest Jezus zich vertonen,  

het is met een keer niet gedaan,  

je moet er mee bezig blijven,  



je moet het herhalen,  

je moet het elke zondag doen.  

 

Elke zondag is het weer: opnieuw.  

Nog een keer.  

Want we neigen er toe om ons te verliezen  

in de dingen van het alledaagse bestaan.  

 

We moeten er op letten,  

we moeten er op bedacht zijn en goed kijken  

- zodat we hem niet over het hoofd zien  

als hij op de oever staat  

en ons vriendelijk opwacht en alles al klaar heeft.  

 

Kom en eet... 

 

 

---ichthys--- 

 

Het zou kunnen dat het getal 153  

nog een andere betekenis heeft.  

 

Het zou kunnen dat het naar de gemeente na Christus wijst.  

U weet dat het eerste symbool  

voor het christelijk geloof niet het kruis was,  

maar de vis.  

 

Die werd vaak via twee strepen getekend,  

in het zand, als geheim teken  

in de tijd van vervolgingen,  

zodat er een soort amandelvorm ontstaat.  

Je merkte wel aan de ander of het hem of haar wat zei of niet.  

 

Volgens een andere wiskundige, Archimedes,  

zijn de standaard getalsverhoudingen  

in de mandorla,  

de amandelvorm die je op veel iconen terugziet,  

265:153.  

 

Dan hoort het getal bij de vis,  

niet als symbool voor het werk van de leerlingen,  

maar als symbool van de beginnende  

gemeente van Christus.  

 

Zo moet de gemeente na Pasen doorgaan.  

En zo zul je Jezus tegenkomen.  

 



Nooit overweldigend en verpletterend,  

maar altijd indirect: is hij het of niet?  

 

Maar eigenlijk weet je wel dat je met hem te maken hebt,  

je wilt het, je voelt het,  

dus je vraagt het niet.  

 

Je zegt het tegen elkaar: het is de Heer! 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 385   De tafel van samen... 
 
 


