
Dag allemaal, 

Misschien ben ik zelf nog wel het meest verbaasd dat ik hier ben, in Hardenberg in 2014. Bizar, dat 
jullie mijn naam kennen. En, dat is belangrijker, maar het verwondert me nog veel meer: hoe 
bijzonder dat jullie de naam Jezus kennen. Hoe fascinerend! Zo’n kleine 2000 jaar geleden kreeg Hij 
intense invloed in mijn leven…..  En tot op de dag van vandaag heeft Hij nóg invloed. Op jullie dus 
ook….. 

Jullie willen dus mijn verhaal horen, mijn levensverhaal. Dat is dus niet los te denken van Hem en ik 
hoop ergens dat als ik mijn verhaal vertel, jullie je daaraan kunnen spiegelen. Dat wat ik vertel, over 
mezelf, over Hem, dat het een soort van herkenning oproept. Waar jullie ook wat mee kunnen. Op 
jullie pad door het leven, met jullie karakters, met hoe jullie zijn. Nou, genoeg, ik zal maar beginnen 
bij het begin. 

Andreas en ik….. Zo komen we telkens voor in de bijbel, mijn broer en ik. En onze vader….. Ja, wij 
hebben ook een moeder, maar die is, denk ik, voor nu niet zo belangrijk. Want we zijn namelijk met 
z’n drieën vissers, mijn broer en mijn vader – Johannes heet hij en voor de mensen die hem wat 
beter kenden, hij werd ook wel soms kort “Jona” genoemd. We wonen in Bethsaïda, kijk ik kan het 
jullie laten zien. Het is een klein plekje vlak bij het meer van Galilea. Het betekent vishuis. Nou, dan 
snappen jullie het direct wel…. De meeste mensen in ons dorpje verdienen hun brood met vissen. En 
dat was nou eenmaal een mannenzaak. Dus, mijn vader, Andreas en ik…… 

 

Iedere middag gaan we, vaak tegen het einde van de middag, op pad naar Kafr’Naum, het dorpje van 
Nahum. Daar liggen onze boten. Eerst gaan we daar de netten repareren, zorgen dat onze spullen 
goed op orde zijn en dan zo, tegen zonsondergang gaan we varen en vissen. De hele nacht door, dan 
is het water minder warm en zitten de vissen wat dichter bij de oppervlakte. 

Nou moet ik misschien even wat vertellen over mijn broer en mij. Ik weet wel dat ik in alle 
bijbelverhalen vaker voorkom dan mijn broer. Dat heeft vast met onze karakters te maken. Ik heb het 
hart op de tong, ben impulsief. Zeg eerst iets en denk dan pas. Mijn broer is rustiger. En in zekere zin 
ook steviger. Je kunt het horen aan zijn naam. Andreas, de dappere betekent dat.. Bij ons is het zo 
dat vaders en moeders na een aantal dagen kijken: wat zou dát voor een jongen of meisje worden , 
wat voor karakter heeft hij of zij? Nou, en blijkbaar zagen zij al snel dat mijn broer net wat meer lef 
heeft dan ik. Zo gaat het ook vaak, als er spannende klussen zijn, kijkt mijn vader eerder naar mijn 
broer dan naar mij. Hoe ik dat vind? De meeste mensen hier zullen wel zussen of broers hebben. 
Jullie vinden het, denk ik, net als ik belangrijk dat je ouders je zien. Dat ze je laten voelen dat ze van 
je houden én je waarderen. En soms kun je goed met je broer, je zus, maar soms is het ook een halve 



concurrent van je. Ik wilde eigenlijk best dat mijn vader mij ook wel eens een moeilijke klus zou 
geven, zodat ik een keer de stoere van ons tweeën zou zijn. Maar ja, mijn broer heet Andreas…., de 
dappere……. Ik moet altijd een beetje tegen hem opboksen…..  

Andreas is het eerste van ons tweeën geïnteresseerd in God en zo. Vlak voor Jezus in Kafr’naum komt 
wonen is Andreas al geboeid door Johannes, die ze de doper noemen. Hij gaat wel eens naar 
Johannes luisteren, in de morgen, als we nog niet aan het werk zijn. Hij staat er zelfs soms nog eerder 
voor op uit z’n bed na een nacht vissen. Maar die Johannes zegt dat Jezus – ja, zo noemen jullie hem, 
wij zeggen gewoon, Joshua, Jozua uit Nazareth – écht van God komt. En nu is het bijzondere dat wij 
dus vaak in Kafr’Nahum zijn. Sterker nog, ik krijg er verkering en ga er nog wonen ook. Toch even aan 
jullie laten zien, het huisje van mijn schoonmoeder is er nog, waar ik later woon samen met mijn 

vrouw   En die Jezus komt daar ook wonen. We zien Hem 
vaak voorbij komen, praten wel eens met Hem. Bijzondere man…., bijzondere uitstraling. Hartelijk, 
gewoon, voelt zich niet verheven boven andere mensen, niet arrogant of zo. En toch…, hij heeft 
iets…. 

Op een dag komt Hij bij ons bij de boot staan en zegt: “jullie uit Bethsaïda, uit vishuis, jullie vissen 
altijd op vissen in het donker. Als jullie met mij optrekken zal ik jullie leren vissen op mensen in het 
donker……  

Geloof het of niet, Andreas en ik zijn meegegaan. Dat is natuurlijk bij ons thuis nog een heel gedoe 
geweest, want vader Johannes had uiteraard heel andere plannen…. Gaan zijn zoons opeens met die 
Joshua mee en zij niet alleen. Hij heeft heel wat overhoop gehaald, die Jezus…  Zal bij jullie ook wel 
zo gaan als je kinderen hebt. Je hebt als vader of moeder een bepaalde voorstelling van hoe hun 
leven gaat en dan willen zij iets heel anders. Of andersom, als jij jong bent, net als ik toen, dan wil je 
misschien wel van alles wat je vader of moeder niet zien zitten….. Maar jij wilt het toch…… 

Wij zijn met Jezus op pad gegaan. Nieuwsgierig. Wie is Hij toch? Uitstraling heeft Hij, veel met God 
heeft Hij….. Hij zegt dingen over God die we nergens anders horen. Niet zo. En, nog gekker, Hij zoekt 
ook allerlei mensen op, die door anderen met de nek worden aangekeken. Steeds meer gaan we 
snappen wat Hij bedoelt met  “vissers van mensen”. Hij vist allerlei mensen op die enorm in de 
problemen zijn geraakt. Soms zoekt hij mensen op die helemaal in de war zijn en voor wie iedereen 
bang is. Met zijn woorden, met zijn uitstraling krijgt hij die mensen dan weer rustig. Of Hij zoekt 
mensen op met een besmettelijke ziekte, waar iedereen voor op de loop gaat, omdat ze bang zijn dat 
je er zelf ziek van raakt. Hij niet. Hoe Hij het doet…., Hij krijgt ze beter. Of mensen die in de ogen van 
anderen helemaal fout hebben geleefd met relaties, met geld, met…., nou ja, noem maar op. Hij 
zoekt ze op. Praat met ze over God. Geeft ze het gevoel van binnen dat ze waardevol zijn bij God en 
die mensen knappen weer helemaal op. 

Zo is Hij bezig met het vissen naar mensen. Spannend is dat dus wel. Zeker ook omdat Hij een 
heleboel kritiek krijgt van vooral de geestelijkheid in onze dagen. De Farizeeërs, die bij ons in 
Kapernaüm veel aanwezig zijn, moeten niets van Hem hebben. Knap dat Hij ondanks die kritiek, 
ondanks de bedreigingen tóch doorgaat. Ik voel me soms wel eens goed bang. Wat zouden de 
mensen allemaal niet met Hem of tegen Hem kunnen gaan doen?  



Hij maakt steeds meer indruk en als Hij op een dag vraagt: wie zeggen jullie nu dat Ik ben, knal ik het 
er zomaar uit: U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Dat heb ik natuurlijk 
weer…. Maar ik denk dat dan ook echt. Zoveel rust, zoveel uitstraling, zo dicht bij God, zo omzien 
naar mensen in de knel en ze opvissen uit het donker, dan ben je de Messias, dan kom je van God. 

Ik schrik haast van wat Hij terugzegt: ik ga jou Petrus noemen, rotsman. En jou geef ik de sleutels van 
het Koninkrijk….. Ikke? Rotsman? Dat klinkt een beetje als mijn broer, Andreas, de dappere. Stabiel, 
niet om te krijgen….. 

Ik zei al, mijn mond zegt soms dingen die mijn hart nog niet eens kan volgen. Of, misschien moet ik 
het anders zeggen. Ik houd gewoon heel veel van deze man. Een vriend, een leraar, van God, hoe ook 
maar. Maar tegelijk…, ik ben ook gewoon Simon…. Niet Andreas, soms ook een heel bange man en 
dan neemt mijn angst het over van mijn liefde voor Jezus, mijn kameraad. Dat heb ik vooral als het 
eng wordt. Jullie kennen dat vast ook wel, angst. De één heeft het meer dan de ander. Angst voor 
pijn in je lichaam, angst voor ziekte, angst voor mensen die boos op je kunnen worden, angst voor de 
dood. Soms kun je het wel beheersen, maar soms gaat het ook met je aan de loop. Word je gek van 
de angst. Ik heb daar last van en dan ben ik geen rotsman…. Ik heb het bijvoorbeeld als we op het 
meer zijn en het begint heel hard te stormen. Dan word ik letterlijk heen en weer geslingerd tussen 
angst voor de dood en vertrouwen op die vreemde man, mijn vriend. Ik heb het ook als Jezus 
gevangen wordt genomen en er fysiek geweld is. Kijk, dan kom ik op een moeilijk moment in onze 
vriendschap. Jullie hebben allemaal wel vrienden of vriendinnen, mag ik hopen. En één van de dingen 
die daar belangrijk bij zijn is dat je er bent voor elkaar. In mooie momenten, maar zeker ook in rotte 
tijden. Jullie weten vast hoe het voelt, als je vriend er voor je is. Hoe goed je dat doet. Maar je weet 
misschien ook hoe het voelt als je in de steek gelaten wordt…. Kijk, en daar had je het weer…. Toen 
Jezus – en ik snapte dat sowieso al niet zo heel goed, dat Hij naar Jeruzalem ging en dat Hij het had 
over “lijden en sterven en zo” – toen Jezus zei “ik ga gevangen worden genomen en jullie zal de angst 
zo overspoelen, dat je dan wegrent”, toen zei ik “anderen misschien wel, vriend, meester, ikke niet.” 

Nou, jullie kennen het verhaal. Ik vertel het kort, voor jullie, zodat jullie het weer weten. Maar, 
kort…, ik vind het nog steeds een verhaal waar ik me voor schaam. Hij staat daar, geboeid, in het huis 
van de hogepriester in Jeruzalem, gevangen genomen. Hij wordt verhoord en blijft helemaal zichzelf. 
Zo maakt Hij eigenlijk nog meer indruk op me. Hij moet wel van God komen. En dan wordt er tot drie 
keer toe aan mij gevraagd: jij hoort toch ook bij Hem? Angst neemt het van me over. Natuurlijk hoor 
ik bij Hem. Maar nu dus even niet.  In de bijbel staat dan vaak dat ik Jezus verloochen. Dat is ook zo. 
Maar ik verloochen ook mezelf door die angst. Want ik hoor wél bij Hem…. En dat wil ik ook. Maar ik 
durf het niet…… 

Na zijn dood ben ik een verscheurd mens. Verdriet om die gewelddadige dood. Ik mis Hem 
verschrikkelijk, samen met mijn vrienden. Maar ook enorme wroeging. Over hoe ik hem in de steek 
liet, mijn vriend. Ik met mijn hart op de tong en met de angst in mijn hart. Als de eerste berichten 
komen over dat Hij uit de dood zou zijn opgestaan ,voel ik me dan ook heel dubbel, of wel drie 
dubbel. Verbijsterd! Ik weet dat Hij bijzonder is. Maar uit de dood opstaan? Blij, want als dát zo is, 
dan is Gods liefde écht sterker dan het donker. Zelfs sterker dan de dood. Dát zou een boel angst 
kunnen schelen, voor dood, voor bedreiging. 

Maar ook…., ik zie er tegenop om Hem te zien. Weer tegen te komen. Kennen jullie misschien ook 
wel, dat er iets tussen jou en een ander is gebeurd en dat jij fout zat en het is nog niet uitgepraat. 
Wie weet komt het ook wel niet meer goed. Maar om dan diegene weer tegen te komen.  

Op een zeker moment zijn we aan het vissen. In de nacht. We vangen dus helemaal niks. Dat is 
misschien wel het beste wat we weer kunnen gaan doen, ons oude beroep oppakken. Onze vaders 
zullen er blij mee zijn. Wat heeft het nog voor zin om vissers van mensen te zijn, om met Hem bezig 
te zijn. En helemaal voor mij. Petrus, rotsman? Iemand op wie je aankunt? Als er nu eentje beter 



geen visser van mensen kan zijn…. Het is veel veiliger en overzichtelijker om gewoon weer verder te 
gaan. En dan… dan staat er iemand op de oever van het meer. Hier, bij dit plekje was het. Hier bij 
deze rots – ze hebben er een kerkje overheen gebouwd – was Hij vis aan het bakken. Tafel van 
Christus. 

 

Na afloop neemt Hij me apart en hebben we een bijzonder gesprek. Hoe Hij het precies heeft 
aangepakt, snap ik nog steeds niet helemaal. Simon, zo noemt Hij me. Even geen “rotsman”. Hij 
pepert het me niet in, maar Hij omzeilt het ook niet, mijn angst én wat er het rotte gevolg van was: 
dat ik Hem in de steek liet. Simon, hou je van me? U weet het, dat ik van U houd. U weet het dat ik 
ook Simon ben en geen Andreas. Ik schaam me rot, maar U weet ook dat ik van U houd. In zijn ogen 
zie ik het, dat Hij het weet. Beter dan ik zelf misschien wel. En ik zie ook in zijn ogen dat Hij mij intens 
liefheeft. 

Kijk, als ik in mijn brief het heb over “een schoon geweten en dat dat met de doop en met Jezus te 
maken heeft” dan bedoel ik dit. Ieder van ons – tenminste, dat denk ik, dat wat mij is overkomen, dat 
hoe ik in elkaar zit, dat jullie niet veel anders in elkaar zitten – heeft van die dingen, pijnpunten in z’n 
leven. Waar je misschien wel goed wilde, maar het niet deed. Waar je echt fouten maakte, ten koste 
van je zelf en ten koste van een ander. Allebei zijn erg. Wat Hij dat moment met mij deed, in dat 
gesprek was mij opvissen. Uit de draaikolk van zelfverwijt, van schuld van mezelf helemaal 
vastdraaien.  

En dan geeft Hij mij een taak “weid mijn lammetjes”. Dat was het eerste wat Hij zei. Hij begon over 
lammetjes en ik wist dat Hij het eigenlijk over mij had. Dat ik andere mensen die klem kwamen te 
zitten wel heel goed zou kunnen aanvoelen. Want een mens kan zich wel heel groot voordoen – 
denken dat je net zo stoer moet zijn als je broer, als Andreas - , maar er komt een moment dat je 
jezelf daarin vies tegenkomt. En hoe moet je dan verder?  

Nou, zoals Hij dus dat deed met mij. In feite is dat wat Hij bedoelde met “sleutels van het koninkrijk”. 
Dat deze bijzondere mens, in wie God zelf zo intens heeft gewoond, mij – en al mijn vrienden, al zíjn 
vrienden – heeft laten zien, dat Hij ons door en door kent. Met het mooie en het donker. En dat Hij 
om je geeft. 

Nou, en toen is dus het bijzondere gebeurd. Wat? Dat wij met elkaar dus niet terug zijn gegaan naar 
ons werk van vissen in het meer, maar dat we op pad zijn gegaan. Wij gewone mannen uit Galilea, de 
wijde wereld in naar Klein-Azië, wat jullie Turkije noemen. Daar heb ik deze brief naar toe 
geschreven, onder andere over dat schone geweten. Gedreven door zijn kracht, die jullie en ik en al 
mijn vrienden  “Heilige Geest”noemen.  Zijn Geest, zijn invloed, zijn kracht, zijn liefde, waar jullie uit 
hebben gelezen in het verhaal van mijn vriend Johannes. Bijzonder niet, dat dat tot op de dag van 
vandaag maar doorgaat en dat ik hier vanochtend als man uit de bijbel, uit een ver verleden onder 
jullie ben. Met jullie verbonden, door die lieve, vreemde, prachtige man uit Nazareth. Ik denk dat ik 
het helemaal goed had, toen Hij het me vroeg, en jullie, wie zeggen jullie nu dat ik ben….. U, U moet 
wel de Messias zijn, de Zoon van de levende God. 



Als jullie het vieren, over een paar weken, het feest van de Geest, vier het dan. En leef met Hem, 
gewoon hoe je bent. Met je angst, met je twijfel, met je geloof, met je liefde, met de punten waar je 
soms tegenvalt. Hij snapt het wel en heeft je lief. Het ga jullie goed…… 


