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Wat beweegt ons ten diepste 
 
Oppervlakkigheid klinkt in onze moderne oren nu niet direct als een aanbeveling. Iets 
dat ‘oppervlakkig’ wordt genoemd, roept meteen ook op 
dat het niet echt de moeite waard is. Begin er maar niet aan. En iemand die als 
‘oppervlakkig’ te boek staat, wekt niet echt de interesse van een ander op. Toch 
maar liever wat meer diepgang in een ontmoeting of in een gesprek, waardoor het 
boeiend wordt om met zo iemand van gedachten te wisselen. 
Misschien is dit ook wel de ervaring geweest van mensen die met Jezus in aanraking 
kwamen. Bij Hem bleef de ontmoeting niet aan de buitenkant steken, maar konden 
mensen – nogal eens tot hun grote verrassing – het gevoel krijgen dat Hij een 
diepere laag bij hen wist aan te boren.  
 
 ‘Vaar naar het diepe, en laat daar 
jullie netten neer voor de vangst’, 
zegt Jezus tegen Simon. Hij 
bedoelt: blijf niet steken aan de 
oppervlakte, maar zoek het in de 
diepte! Het is een intrigerend, en 
wellicht een beangstigend beeld: 
dat varen naar het diepe en daar 
dan de netten neerlaten, want daar 
gebeurt het! 
In de tijd dat de evangelist Lucas 
zijn evangelie schreef, maakte hij 
het mee: hoe mensen enthousiast 
gemaakt werden voor het 
evangelie en voor de jonge kerk, hoe mensen voor het evangelie gewonnen werden: 
geestdriftig, wervend, missionair. 
Wij streven ernaar om het in onze dagen met dezelfde gedrevenheid 
te doen: mensen proberen te boeien met het verhaal over God, en om hen met God 
en met elkaar te verbinden. Het streven is er zeker, het resultaat niet altijd. 
Soms ervaren we, net als Petrus, dat de netten leeg blijven, ondanks alle inzet en het 
zwoegen. Dat we proberen te vangen wat we willen, maar dat we met teleurstelling 
moeten vaststellen dat op zondagmorgen jonge generaties in onze kerk ontbreken. 
We vragen ons zeker af waar het met de kerk naar toe moet. 
Als wij onze vraag vandaag eens aan Jezus zouden voorleggen: ‘Heer, 
onze kerken raken leeg. We doen zó ons best! We blijven steeds onze netten 
uitwerpen, maar er komt zo weinig in. Wat moeten we anders doen?’, dan is de 
reactie van Jezus misschien wel dezelfde als in het evangelie van deze dag: blijf niet 
aan de oppervlakte steken, zoek het meer in de diepte. Kies kwaliteit boven 
kwantiteit. Niet het vele is 
goed, maar het goede is veel. Het vraagt misschien om meer of andere inspanning 
en inzet. Misschien moeten wij ons meer verdiepen in wat jonge generaties beweegt, 
hoe zij zin geven aan hun leven. Wie naar het diepe vaart, kan ook een spade dieper 
steken. 
 
‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen’, zegt Jezus tegen Simon. Maar wat 
betekent deze oproep nu eigenlijk? Simon wordt door de Heer geroepen tot een heel 



ander leven, maar hij mag trouw blijven aan zichzelf. Hij mag gewoon visser blijven, 
alleen dan heel anders: voortaan 
zal hij geen vissen, maar mensen vangen. Wat een bevrijdende ontdekking is dat! 
Ook Jesaja wordt geroepen om profeet te zijn zoals we gehoord hebben in de eerste 
lezing. Jesaja doet ons verslag van een bizarre droom. Het is een visioen waarin hij 
zich in de hemel aanwezig voelt en mag zien wat je als mens eigenlijk niet kunt zien.  
Zo heb ik een verhaal van Lenny Kuhr uit de Trouw gelezen over haar ontmoeting 
met God. In dit verhaal herken ik de wijze waarop God zich kan openbaren. Zij 
beschrijft hoe zij met haar stemverlies omgegaan is. Zij geeft aan dat het haar dichter 
bij God gebracht heeft. In de onverwachte stilte ontstond een prachtige cd met 
liedjes. Zij beschrijft het verlies van haar stem als de aanleiding voor een spirituele 
zoektocht. Zij heeft zichzelf verloren om zichzelf te leren kennen, aldus Lenny Kuhr. 
Voor haar was het een vorm van herboren worden. Zij is al haar hele leven op zoek 
naar het mystieke, de wereld achter de wereld. Rond haar veertigste kreeg zij 
visioenen. Dat zette haar op de weg om zich spiritueel te laten scholen. Vervolgens 
verloor zij plots haar stem. Ze werd stiller in haarzelf. Het was het begin van een 
nieuw leven. Na zeven jaar kwam haar stem terug. Op een bezoek aan Israël kwam 
Lenny Kuhr een inspirerende vrouw tegen. Die zei dat Lenny een boek moest 
schrijven. Lenny Kuhr liep al een poos met die gedachte rond. De ontmoeting met de 
vrouw was het laatste zetje. Zij vertelt in haar boek 'Gekust door de eeuwigheid' over 
haar innerlijke weg. 
 
Deze drie wonderlijke verhalen, het verhaal van de vissers, het verhaal van Jesaja en 
het verhaal van Lenny Kuhr zijn heel verschillend van setting en sfeer. Wat ze 
verbindt is dat we horen hoe hun roeping hen is overkomen. Hoe God aan hen 
duidelijk heeft gemaakt dat zij een taak te vervullen hebben. Als God ons in ons 
leven roept, dan sluit Hij direct aan bij onze menselijke talenten en mogelijkheden. Hij 
vraagt namelijk niet van ons dat we onszelf verloochenen of dat we op moeten geven 
waar we goed in zijn. Hij zegt: blijf maar wie je bent, maar doe het anders!  
 
Dit roepen God waarvan we vandaag drie voorbeelden hoorden, gaat altijd door. God 
roept alle mensen. God roept ieder van ons. Ook wij worden aangesproken om de 
liefde uit te dragen en met zorg en aandacht in de wereld te zijn. Ons overkomt 
misschien niet zoiets spectaculairs als bij Jesaja, de vissers of Lenny Kuhr. Hoewel, 
misschien zijn er onder ons ook wel mensen die zouden kunnen vertellen over iets 
uitzonderlijks dat hen overkomen is. Een kleine gebeurtenis of iets dat meer 
ingrijpend was, heeft hun kijk op het bestaan, hun beleving en waardering van het 
leven fundamenteel veranderd. Je hoort weleens iemand zeggen: ‘Daarna was voor 
mij alles anders; ik zag met nieuwe ogen.’ Soms kom je iemand tegen die het roer 
echt helemaal heeft omgegooid. 
Voor ons allemaal geldt dat God jou en mij nodig heeft. God zoekt en roept jou om 
met jouw kwaliteiten en mogelijkheden, op jouw eigen wijze, Gods liefde handen en 
voeten te geven. Mogen wij elkaar blijven inspireren en dat wij van de goede 
boodschap blijven vertellen om zo anderen te bewegen op hun weg door het leven. 
Moge het zo zijn. 
 
Afbeelding 
Rafaël (1463-1520), De wonderbare visvangst (plakkaatverf op papier op linnen — 
1515-1516; Victoria & Albert Museum Londen) 


