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Vandaag is het de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate. Dat betekent: “Jubelt, juicht” en 

is ontleend aan het eerste vers van Psalm 66: “Juicht voor God, heel de aarde”. Jezus leeft. 

De aarde moet daarover jubelen. Deze oproep vraagt van mensen om met hun leven te 

reageren op de boodschap van Pasen – om de betekenis van het feest van het leven en van 

de Levende te blijven vinden en vieren. In deze bijzondere zondagen na Pasen reflektere we 

over de boodschap die voor ons betekent: wij gaan de vrijheid tegemoet. Daarom zijn we 

dankbaar en jubelen met heel aarde. 

 

Openingswoord   Psalm 66:1-2 

Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God,  
bezingt de eer van zijn naam. Halleluja! 
Laat heel de aarde voor u buigen en zingen,  
uw naam bezingen.  
Komt en zie de werken van God,  
Gods daden vervullen de mens met ontzag.  
Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken,  
God heeft ons het leven gegeven  
en onze voeten voor struikelen behoed. 
 
Gebed 
 
Eeuwige God,  
Wij bidden om kracht en solidariteit in deze tijd.  
Dat we omzien naar eenzamen, zieken en geïsoleerde mensen,  
dat wij hen toch zo nabij mogelijk kunnen zijn.  
Om vertrouwen bidden we  
dat wat er allemaal in onze wereld gebeurt, ook in deze tijd,  
nooit het laatste woord zal hebben.  
Geeft ons uitzicht ook op samenleven ná die crisis,  
en dat we de veranderingen  
die wij in deze tijd geleerd hebben nodig zijn,  
in ons leven waar zullen maken –  
dat wij beter omgaan met onszelf,  
met elkaar en met uw schepping. Amen 



 Gedachte 

Johannes 21:1-14 

V 6  Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot,’ riep Hij.  

‘Dan hebben jullie meer resultaat.’ 

 
“Ik zal mensenvissers van jullie maken” had Jezus eerder tegen zijn leerlingen gezegd. Maar 
na zijn dood, toen ze hun best deden om mensen bijeen te brengen rondom de idealen van 
Jezus, bleven de netten van de eerste mensenvissers vaak leeg. De onenigheid in de eerste 
christengemeenschap dreigde de netten te scheuren.  
 
“Wat gevangen?”, vraagt Jezus na een nacht van vergeefs werk. “Niks”, is het antwoord, 
“helemaal niks”. Zegt Jezus: “Gooi het net uit aan de rechterkant. Dan hebben jullie meer 

resultaat”. Over een andere boeg gooien. Zou dat dan helpen? Ze doen dat en met dat 
kleine gebaar van vertrouwen, zijn plotseling de netten vol, 153 in getal. Dat is veel vis. En 
het net scheurde niet. Ze vangen een overvloed aan vis en ze beseffen: ‘Het is de Heer!’ 
Een nieuwe dag is aangebroken, er is een maaltijd van vis en brood. Ze zijn wakker 
geworden om te gaan leven in een dag die geheel nieuw is. 
 
Mensenwerk lijkt soms niks uit te halen. Vertrouwen op eigen kracht levert niets op. Zijn we 
dan bereid de netten elders uit de gooien, over een andere boeg? Herkennen wij de 
nabijheid van de levende Heer, die werkzaam is in ons leven en om ons heen? Wie daar 
geen oog voor hebben, kunnen heel gou moedeloos worden. Als ze met hun eigen beste 
pogingen niets bereiken, verliezen zij de hoop. 
 
Hoop verloren, al verloren, is het gezegde. Als er geen hoop is, komt alles even tot stilstand, 
want het is hoop die mensen in beweging zet. Wat het hart doet voor het lichaam, doet hoop 
voor de ziel. Sommige mensen hebben een sterk hart, anderen een zwakker hart. Zo 
hebben sommigen een sterke hoop, anderen niet. Hun zwakke hoop slaat heel gou om tot 
wanhoop. Toch kan hoop sterk zijn en taai. Ook al ziet een situatie er hopeloos uit, kunnen 
sommigen blijven hopen, zelfs tegen beter weten in. Die hoop houdt ze in beweging.  
 
Pas achteraf kunnen we zeker weten of iets echt een hopeloze situatie was. Bevinden 
mensen zichzelf in een schijnbaar hopeloze situatie, blijven ze vaak hopen en vechten om 
de situatie te boven te komen. Maar als het op wereldniveau gaat om een schijnbaar 
hopeloze situatie, zoals de situatie waar we nu mee te maken hebben, dan is de motivatie 
om te blijven hopen vaak niet zo sterk en soms neemt paniek over. Óf mensen zeggen: er is 
toch niets aan te doen. Dan proberen ze ook niet verder om er iets aan te doen. Dan is 
inderdaad hoop verloren, al verloren. 
 
Jezus was een hoopgevende mens, heel concreet, voor het groepje volgelingen die na zijn 
dood in zak en as zat, bang, moedeloos, zonder hoop. Jezus wordt tegenwoordig en laat 
zien: het is niet voorbij, het gaat door, hij leeft. Zijn volgelingen zullen niet wanhopig zijn, 
maar zullen zijn boodschap verder dragen. De Vis met hoofdletter in het Grieks Ichthus was 
in de tijd van Christen-vervolging een schuilnaam voor Christus. De mensen op straat 
hoorden de Christenen spreken over vis, maar de Christenen hadden er een andere 
betekenis voor: I = Iesus/Jesus, ch = Christos, th = Theou/van God, u = uios/zoon,  
s = sōter/verlosser). Door de teken van de Vis herkenden gelovigen elkaar in hele moeilijke 
en hopeloze tijden. 
 
Jezus, de Vis, is hoopgevend, ook voor ons nu in deze tijd. Zijn leven, woorden en daden 
ademen hoop: hoop voor de zieken, hoop op saamhorigheid, in welke vorm dan ook, van 
samen delen. Volgend in zijn spoor, willen wij hoopgevende mensen zijn. Dat kan alleen als 



we zelf hoopvol blijven, als we blijven geloven dat het zin heeft om te hopen en er iets aan 
doen om die hoop te verwerkelijken in de wereld van vandaag. 

In Jezus hoeft onze hoop niet klein te zijn. In het Johannes-evangelie is er overal overvloed 
te zien. “Ik ben gekomen om hun het leven te geven en dat in alle overvloed” (Joh 10:10). 
Op de bruiloft in Kana is er overvloed aan wijn. Als Jezus brood uitdeelt onder een massa 
mensen, blijven er manden brood over. Wanneer de vissers hun netten aan boord trekken, 
is er overvloed aan vis.  

Overvloed krijgt men niet door, zoals het Nederlands zo mooi zegt, “te hamsteren” – wat 
hamsters doen. De definitie van hamsteren: “het overmatig opbouwen van goederen 
voorafgaand aan een verwachte periode van (vermeende) schaarste, bijvoorbeeld in geval 
van een dreigende oorlog of epidemie.” Daar weten wij in deze tijd alles van. Hamsteren 
doet men uit angst voor gebrek. Maar leven in overvloed word ontvangen, juist wanneer we 
beseffen dat ónze manieren om rijk te worden en vervuld te proberen leven ons juist arm en 
leeg laten. 

Pasen betekent: waar het bij ons ophoudt, waar wij niet verder kunnen, gaat het verhaal toch 
door. Gooi het net over een andere boeg, zegt de vreemdeling op het strand tegen de 
vissers. Alsof ze niet zelf zouden weten hoe ze moeten vissen! Maar ze deden het en er 
kwam een overvloed binnen. Het is geen herstel van de oude, “normale” situatie. Die bestaat 
niet meer. Gelukkig maar, want daaruit zou iets nieuws en groters niet kunnen verrijzen – 
leven in overvloed. 

Zal de huidige wereldwijde crisis een aanloop zijn naar iets nieuws? Misschien is dit een 
moment voor de wereldbevolking om een soort “verrijzenis” te ervaren. Want er staat een 
vreemdeling op de oever die roept: Gooi het eens over een andere boeg …  
 
Zullen Jezus’ volgelingen van vandaag, net als de vissers van toen, wakker worden om te 
gaan leven in een dag die geheel nieuw is, met een nieuwe maaltijd van brood en vis/Vis? 
Zullen we vanuit onze verbondenheid met hem, wiens handen en voeten wij zijn, zorg 
dragen voor al zijn mensen, voor wie hij zichzelf met liefde gegeven heeft?  

Gebed 

Onze God, 

In deze tijd worden mensen op de proef gesteld.  

Door het onbekende dat mensen bedreigt,  

voelen ze onzekerheid, twijfel angst.  

Sommigen maken zich zorgen over inkomen,  

anderen over de gezondheid van lichaam en geest.  

Veel mensen in dit land zijn in het bijzonder afhankelijk  

van de solidariteit van anderen.  

Vanuit deze situatie bidden we om vertrouwen en diepe vrede.  

Om mensenhanden die liefde geven, bidden wij, 

want daarin kunnen we uw liefde evaren en delen. 

Dit bidden wij in Jezus’ naam.  

Amen. 

 

 

 



Wegzending  

 

Wij gaan verder in dit leven als mensen die geloven,  

die banden kunnen smeden,  

die kijken in het gelaat van de ander,  

die mildheid kunnen brengen,  

die troosten en nabij zijn,  

die wijsheid en inzicht delen,  

die vreugde kunnen geven,  

die broer en zuster durven zijn.  

We gaan op weg de toekomst tegemoet  

als mensen met hoop,  

onder de zegen van God. 

 

Zegenbede 

 

Gezegend ben je, 

als je hart open is om te luisteren, 

als je verstaat wat nodig is voor een nieuw klimaat. 

Gezegend ben je, 

als je handen open zijn  

en vrede willen ontvangen. 

Gezegend ben je, 

als je voeten de weg van vrede gaan. 

Ontvang daartoe de zegen van onze liefdevolle God, 

Schepper, Redder en Trooster.  

Amen 

 

Yolanda Dreyer  

 

 

 


