
Een Nieuwe Visie 

Het is ongelooflijk wat een bril doet. Ik herinner me een vakantiereis die ik met 
vrienden maakte. We reden door het Franse platteland. Plotseling wees onze 
Mexicaanse vriend opgewonden naar enkele koeien en zei: "Kijk eens, wat zijn dat 
voor grote varkens!" Wij schaterden van lachen en zeiden: "Pepe, dat zijn geen 
varkens, dat zijn koeien." Dit incident en zijn recente klachten over barstende 
hoofdpijn maakten ons duidelijk dat hij nodig een bril moest hebben. Inderdaad, 
eenmaal dat hij ‘n bril kreeg, werd alles in huis een bron van zijn bewondering. 
Zelfs foto's die het huis jarenlang hadden versierd, werden luid bewonderd met: 
"Kijk eens hoe mooi en gedetailleerd die iconen zijn!". De bril had Pepe duidelijk 
een nieuwe kijk op dingen gegeven. 

In het evangelie van vandaag leidt de Goede Herder, de verrezen Heer, Petrus naar 
een nieuw perspectief op het leven. 

De leerlingen bevinden zich bij het meer en gaan vissen. Ze „trokken uit, stapten in 
hun boten; maar die nacht vingen ze niets".  Hier laat Johannes ons verstaan dat al hun 
gezwoeg weinig oplevert, want zoals Jezus elders zegt “zonder mij kun je niets.”  Maar, 
"Bij het aanbreken van de dag" – dat is een verwijs naar de verrijzenis – trokken ze nog 
een keer uit en, op Jezus' woord, wierpen zij hun netten uit. Deze keer vingen ze 
153 vissen. – in Christelijke iconografie is de vis teken van Christus, de Verrezen 
Heer. 

Met behulp van Kabbalisme legt Augustinus de betekenis van dit getal uit en 
koppelt het aan het scheppingsverhaal, waar God na elke dag zegt: "hij zag dat het 
goed was", en op de laatste dag "het was zeer goed! ” 

Kabbalisme is een joodse mystiek waar woorden overeenkomen met getallen. Zo is 
"goed" het getal 17. Wanneer 17 goed is, zeggen zij, moet alles wat tot 17 leidt ook 
goed zijn. Je kunt niet iets verknoeien en hopen op een goed eindresultaat. Dus de 
getallen 1,2,3… tot en met 17 zijn allemaal goed, en dit allemaal opgeteld is 153 
(1+2+3….+15+16+17). 

Dit beeld van 153 vissen gebruikt Johannes om naar de verrezen Heer en onze 
opstanding te wijzen. Want zoals de leerlingen op Jezus’ woord  "het net uitgooiden... 
en... ‘n grote hoeveelheid" vissen vingen, zo wil Johannes ons helpen te verstaan dat wij 
Christenen het loon van al onze inspanningen – 153 vissen - kunnen verwachten 
wanneer wij naar zijn woord leven. 

Onze vreugde vindt zijn bron in de Verrezen Heer.  In zijn Glorie zullen we zien 
dat "alles inderdaad goed was". De ups en downs, de pijn, het leed en verdriet in het 
leven leiden ons naar dit moment van Glorie. Op dat moment kunnen wij met nog 
meer overtuiging "Kijk toch eens, wat dit alles in ons leven heeft bewerkstelligd!” 
Dan zullen wij zien dat "alles inderdaad zeer goed was!".  



In het volgende deel van het evangelie leidt hij ons met zijn Heilige Geest tot een 
dieper verstaan wat onze taak is.  

Wanneer Jezus Petrus tot drie keer toe vraagt: "Hou je van mij?", moeten wij denken 
hoe Petrus de Heer drie keer verloochende. Petrus weende bitter om zijn 
zonde.  Ook wij schamen ons voor onze zonden die ook knagen aan ons 
zelfvertrouwen.  Wij proberen daarom alles te doen om onze zonden en fouten te 
ontkennen, te verdoezelen of te vergoelijken en we misbruiken daarbij het 
sacrament van de biecht als ‘n soort wasmachine om ons toch weer rein en goed te 
kunnen voelen. 

Dit is verre van waarvoor Jezus is gekomen.  Onze zonden moeten ons helpen om 
zoals Petrus geleid te worden naar ons leven te geven uit liefde. 

Jezus vraag aan Petrus "Hou je van mij?", laat zijn licht schijnen in Petrus zonde en 
duisternis om hem te verlossen van de valse vroomheid die alles doet om van de 
schaamte weg te werken. Natuurlijk moeten we met de apostel Paulus erkennen 
dat: "Ik doe de dingen die ik niet wil doen, en de dingen die ik niet wil, dat doe ik." Maar dat 
mag niet het middelpunt van ons leven worden. 

Jezus vraagt Petrus niet naar zijn verloochening, maar "Hou je van mij?" Hierop 
moet Petrus, en dus ook wij, antwoorden, "U weet toch dat ik van u hou!"  Door de 
Verrijzenis is deze vraag en antwoord wat ons Christelijk leven moet bepalen.  

Danken wij daarom de Goede Herder die ons leidt uit zonde en dood naar de 
verrijzenis.  Danken wij de verrezen Heer dat hij ons deze nieuwe visie geeft die 
ons bevrijdt om zijn eeuwig geluk te delen! 

 


