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Dat zal een droom zijn! 
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en het koor   
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Opening 

 

Lied: “Naamloos schooiert”  II-30 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen allemaal. 

Welkom op deze zomerse lentedag. Het belooft weer mooi te worden vandaag. Eindelijk! 

Eindelijk nieuw licht, nieuw leven op komst. 

Een paar dagen geleden nog waren de bomen en planten in een winterse rust begraven. 

Nu komt alles stilaan tot bloei. 

Haastig bijna, om de achterstand in te halen. 

 

De evangelielezing van vandaag sluit zich geheel aan bij Moeder Natuur en verkondigt een 

nieuw begin. Dat zal een droom zijn! Jezus en zijn leerlingen delen in het verhaal dat wij gaan 

lezen geen Avondmaal, zoals aan de vooravond van lijden en dood, maar een stevig en 

voedzaam ontbijt aan het begin van een nieuwe dag. 

 

En we maken nader kennis met Johannes. Eén naam, drie personen (of wellicht nog meer 

zoals ik de discussies van de heren en dames theologen begrijp): Johannes de Apostel, 

Johannes de Evangelist en Johannes de Visionair, die zijn Goddelijke beeltenissen - ergens op 

een berg in Klein-Azie hem ingegeven - neerschrijft in wat in de west-Christelijke traditie is 

verzameld in het laatste boek van het Nieuwe Testament, genaamd Openbarring.  

 

Maar hoe het ook zij: een of drie. De mens of mensen die hebben geleefd, geleerd, 

geschreven onder de naam Johannes geven ons vandaag een inkijk in hun oprechte, diepe, 

peilloze liefde. 

 

Laten wij daartoe eerst stil worden van binnen en om ons heen, 

Opdat de Eeuwige, God van Liefde, DrieEne Kracht, 

Zich kan openbaren in ons hart. 

 

 

Gezongen gebed – “U moet ik spreken” 

 

U moet ik spreken, 

U wil ik alleen. 

Een woestenij van stilte is om mij heen. 

Alsof ik niemand ben. 

Ik zoek de sporen van uw voorbijgang. 

Vind mijzelf alleen. 
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Dienst van het woord 

  

Lied: “Gezien”  (zie inlegvel) 

 

Lezing: Openbaring, 1, 1-3 en 5, 11-14 

 

Lied: “Geschreven staat dat uw Messias komt” (zie inlegvel) 

 

Lezing: Johannes 21, 1-19 

 

Muziek 

 

Ter overweging bij Johannes 21, 1-19 en Openbaring, 1, 1-3 en 5, 11-14 

 

De avond nadert en de zon zakt richting de waterspiegel van het meer van Galilea. Een jonge 

visser kijkt even op van zijn werk met de visnetten en bestudeert de bouwactiviteiten aan de 

overkant van het meer. Sinds de Romeinen hier hun intrek hebben genomen, is het gedaan 

met de rust en de betrekkelijke eenvoud van deze streek. Aan één van de zijden van het 

grote zoetwatermeer, dat rijkelijk voorziet in drinkwater en eten, alle 153 vissoorten uit deze 

streek, wordt in allerijl een wereldstad uit de grond gestampt. Een stad waarvan de 

vissersjongen die de bouwactiviteiten bekijkt, zich nog geen voorstelling kan maken. 

‘Wat sta jij daar?’ Een klap op zijn rug brengt hem terug op aarde. Het is zijn jonge broer 

Jacob. ‘Kom, we moeten het net binnenhalen, anders scheurt het.’ En samen met twee 
dagloners halen ze het brede vissersnet binnen en keren de inhoud om in de boot. De vangst 

is mooi, karper, poon, sardines, meerval en de Galilese kamvis ziet hij in een oogopslag 

rondspartelen. Hun vader kan tevreden zijn. 

 

Als ze op huis aan gaan, wordt de aandacht van de jonge visser weer getrokken naar de 

oever. Maar nu niet vanwege de bouwactiviteiten, maar vanwege een persoon in een 

gebedsmantel die naar hen zwaait en roept. Hij kent de man niet en roept terug: ‘Wie bent 
u, wat wilt u van ons?’ De boot is inmiddels dichter bij de met stenen bezaaide oever 
gekomen en het antwoord van de man is goed te verstaan. 

‘Ik ben Jezus van Nazareth en ik wil graag jullie leraar zijn. Willen jullie mij volgen? Naast 

hem zijn inmiddels twee andere vissersjongens komen staan. ‘Zij komen ook mee.’ 
De beide jongens op de boot kijken elkaar aan en twijfelen niet lang. Ze springen in het 

ondiepe meer en klimmen de oever op, hun vader achterlatend met de dagloners op de 

boot. 

‘Wij zijn Johan en Jacob, zonen van Zebedeùs. Wij volgen u graag’, stellen de broers zich 
voor.  

 

* * * 



 

 4 

Zo werden Johan en Jacob, of Johannes en Jacobus zo u wilt, twee van de twaalf leerlingen 

van rabbi Jezus de Nazarener, samen met de andere jonge vissers Simon Petrus en Andreas 

die ook van hun boot waren afgestapt. 

In de tijd die volgde, ontstond er een warme vriendschap tussen Jezus en Johannes. Samen 

met Simon Petrus was hij een dag lang te gast in Jezus’ eenvoudige huis. Tussen hen groeide 
een band die hechter en dieper was dan tussen een meester en diens leerling. Ze waren 

elkaars vertrouweling, boezemvriend. En zo kwam het dat Johannes als lievelingsleerling 

onafscheidelijk werd van zijn Meester en vele indrukwekkende gebeurtenissen meemaakte. 

Hij getuigde van vele wonderen en weldaden, soms samen met zijn broer Jacobus en ook 

Simon Petrus was er vaak bij. 

En zo kwam ook het moment van afscheid. De discussie tussen Jezus en de joodse 

Schriftgeleerden in Jeruzalem, de verraderlijke arrestatie, het laatste Avondmaal 

voorafgaand daaraan, de ter doorveroordeling en kruisiging op de dag erna. Het was 

Johannes die tijdens het Avondmaal zijn hoofd op de borst van Jezus legde (we kennen de 

mooie schildertaferelen) en het was Johannes die samen met Maria Jezus bij stond aan de 

voet van het kruis in zijn laatste uren. Johannes hield van Jezus en andersom. Liefde die 

verder reikt dan vriendschap of seksualiteit. Die dieper gaat dan de diepste wortels van de 

hoogste woudreus. Liefde in hen en boven hen uit. Johannes moet er kapot van zijn geweest 

dat zijn rabbi zo wreed en oneervol is gefolterd en gedood. Als een slaaf, crimineel of ergste 

vijand. Of is hij, als enige van de leerlingen misschien, gesterkt door het geloof dat hij niet 

dood is, maar onder de levenden, zoals Maria van Magdala hem een ochtend na zijn dood 

had verteld? 

 

* * * 

 

En nu, enige jaren later, zit Johannes weer, tegen het vallen van de avond, in een vissersboot 

op het meer van Tiberias in Galilea. De al groter geworden Romeinse stad Tiberias tekent 

haar skyline van gouden tempeltorens en majestueuze badhuizen af aan de horizon. 

Indrukwekkend om te zien, dat wel. Johannes denkt aan zijn vader en speurt het meer af op 

zoek naar de oude vissersboot. Hij doet zijn best om niet naar te lang naar de oever te 

kijken, waar toen een man in gebedsmantel grote gebaren stond te maken. Waar het 

allemaal begon. 

Johannes is samen met zijn broer Jacobus en verder Simon Petrus, Thomas en twee anderen 

leerlingen gaan vissen. Ze gooien hun netten uit en dobberen de hele nacht op het zwarte, 

kalme water. Maar ze vangen niets. De volgende ochtend varen ze richting een klein strand 

om af te meren. Johannes verstijft als de zon opkomt. ‘Heb je het koud?’, vraagt zijn broer. 

‘Niks meer gewend, hè?’ 
Maar Johannes komt overeind, knijpt zijn ogen toe in het felle zonlicht, en tuurt naar de 

overkant. 

‘Hebben jullie samen iets te eten?’, horen de leerlingen dan vanaf het strand klinken. Nee, 
dat hebben ze niet. 
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‘Gooi dan je netten aan stuurboord uit, dan lukt het wel.’ 
Er klinkt gemor vanaf de boot: want denkt die kerel wel? Maar toch doen ze het. Zin in een 

ontbijt hebben ze wel. En enkele ogenblikken later, voordat de boot het strand bereikt, zit 

het net vol met honderden vissen. Alle soorten die ze kunnen bedenken. 

 

Johannes staat als genageld op het dek. ‘Zien jullie het dan niet? Het is hij, onze Heer en 
Meester. Hij is hier, onder de levenden!’ Simon Petrus zwaait zijn benen over boord, springt 
in het ondiepe water en waadt naar het strand. De rest volgt hem snel met de boot en het 

volle visnet achter hen aangesleept.  

 

* * * 

 

Het evangelieverhaal dat wij zojuist lazen vertelt ons verder dat de mannen samen rond een 

vuur een ontbijt nuttigden. Jezus had gezorgd voor brood en vis en deelde dit uit aan zijn 

discipelen. Geen brood en wijn als bij het laatste Avondmaal om de nacht van zijn stoffelijke 

leven in te leiden, maar brood en gebakken vis, als een krachtig ontbijt aan het begin van 

een nieuw leven. Waarschijnlijk heeft Johannes weer naast Jezus gezeten. Zwijgend en 

vervuld van vertrouwen en houden van. Wat is vriendschap zonder échte liefde voor elkaar? 

Een lege huls, een holle frase? Als we echt van elkaar houden, dan hoeven we ‘alleen maar’ 
in elkaars nabijheid te zijn. Zonder woorden, zonder daad. Onze lichamen buigen zich dan als 

vanzelf naar elkaar toe, onze geesten worden één. Meer dan één: vermenigvuldigen zich tot 

de Goddelijke DrieEne. 

 

Heb je mij meer lief dan de rest?’, vraagt Jezus tijdens dat ontbijt aan Simon Petrus. ‘Heb je 
mij lief?, hou je van mij?' Jezus vraagt het drie keer, iedere keer meer bescheiden, alsof hij 

erkent dat de liefde van Petrus nog moet en mag groeien tot de liefde die zijn modelleerling 

al wel voelt en geeft. 

 

In dit verhaal krijgt Petrus zijn kerkelijke opdracht: weid mijn lammeren, hoed mijn schapen, 

weid mijn schapen. Hier aan dit strandje aan een paradijselijk meer in Israël is begonnen wat 

wij nu zijn: kerk, ekklesia, gemeenschap van God. Veelkleurige vissen in een net dat niet 

scheurt. En gaan vissen als ze worden gevangen en op het droge worden geslingerd vrijwel 

direct dood. Als wij blijven zwemmen, onze weg zoeken in levend water, ons laten leiden 

door de stromen van dit mensenleven en verbonden blijven met onze naasten en hun 

zorgen van alle dag. Als wij ons net niet zien als een gevangenis van kerkelijke structuren, 

maar als onzichtbare draden die ons krachtig met elkaar verbinden, misschien, misschien 

zullen wij dan leren houden van elkaar zoals Johannes en Jezus, mens en mens die hun hart 

aan elkaar verbonden en Eén werden, DrieEne. 

 

En misschien zullen wij dan elkaar ontmoeten in visioenen, beelden van dit leven voorbij. 

Zoals gebeurde bij die andere Johannes aan wie Jezus zich openbaarde. Wij zoeken naar een 
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nieuw thuis, naar vormen van vieren en liturgie waarin wij elkaar welkom heten, hier in dit 

aardse bestaan. Misschien, als we durven, kunnen we openstaan voor de stemmen van 

talloze engelen om ons heen en een hemelse liturgie. Voorbij ons aardse 

voorstellingsvermogen, in het stralende licht van de Eeuwige God. Misschien kunnen wij dan 

zo samen hier, nu, straks met onze eigen handen en voeten een nieuw land ontginnen. 

Waar rozen bloeien,  

langs snel vlietend water,  

waar wij zullen wandelen, 

vreemdelingen bekenden. 

Zingen, liefkozen, lachen in alle talen. 

Zal het een droom zijn? 

 

Zo moge het zijn! 

 

Lied: “Ooit, in schaduw van rozen”  (zie inlegvel) 

 

 

 

 

Dienst van de Tafel 

 

Collecte en klaarmaken van de tafel 

 

Inleiding en gebed 

 

Tafelgebed: “Niemand heeft u ooit gezien”  II-80 

 

Breken en delen – Gezongen door het koor: “Licht dat ons aanstoot” 
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Voorbeden – Gezongen acclamatie: “Blinde ogen” 

 

Laten wij bidden: 

 

Blinde ogen verlicht ze. 

Dove oren doe open. 

Harde harten doe horen. 

 

Voor onze medemensen met een liefdeloos leven, 

die de warmte niet kennen, 

niet weten van de tederheid 

en genegenheid van een lief. 

 

Voor onze kinderen: mishandeld, misbruikt, 

die het vertrouwen hebben verloren 

in de grote-mensenwereld 

en ze moeten daar nog zo lang. 

 

Blinde ogen… 

 

Voor de asielzoekers in ons land, zogenaamd illegaal 

die soms tientallen jaren leven in onzekerheid, 

baan gevonden, kinderen gekregen, 

gewoon vóór ons in de rij aan de kassa, 

maar kennelijk horen ze er niet nog steeds bij. 

 

Voor de Godzoekers in dit land, 

onze gemeenschap en elders 

die zich niet vangen laten door de netten van een kerk of –dom. 

Die zwemmen in levend water, stroom van de Eeuwige 

en aanmeren aan een nieuw strand,  

samen opnieuw beginnen, hun voeten in onbekend zand. 

 

Blinde ogen… 

 

Eeuwige, God van Liefde, 

Bron van levend water, 

wees onze kracht en volharding 

wees onze liefde, 

in ons en boven ons uit. 
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Slot 

 

Slotwoorden en zegen 

Bron van Levend water 

van waaruit wij zwemmen als veelkleurige vissen, 

ons onderkomen zoekend in een net dat niet scheurt. 

Dat zal een droom zijn. 

 

Mag ik aan u vragen om te gaan staan? 

Dan kunnen wij samen vragen om de zegen. 

 

Mogen de Enige ons zegen en behoeden, 

mogen de Eeuwige haar veelkleurig licht 

over ons uitstrooien. 

 

Moge DrieEne God, Bron van Liefde ons genadig zijn, 

en zijn vleugels zich over ons uitspreiden. 

 

Opdat wij gaan in vrede. 

Samen, naar nieuw toekomstland. 

 

- Amen. 

 

Lied: “Vredelied”  II-1 

 

 


