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Zondag, 1 mei 2022 

 

Zusters en broeders, Pasen is een periode waarin we niet de dood van Jezus, maar zijn verrijzenis ver-

werken. Deze zondag staan de leerlingen centraal en ze worden opgeroepen om het werk van Jezus voort 

te zetten, Petrus voorop. Zoals Jezus in het evangelie de apostelen helpt in hun dagelijkse arbeid, zo zal 

Hij hun helpen bij hun zending om het evangelie in woord en daad te verkondigen. En zoals Hij de 

leerlingen helpt bij hun zending, zo zal Hij ons helpen om de kerk voor de komende jaren vorm te geven. 

De livestream van de viering van Woord- en Communie uit de Maria Magdalenakerk begint 

op zondag om 10.00 uur. U kunt deze viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 

Soms dobberen we doelloos op de golven van ons leven. 

We hebben het al zo vaak geprobeerd. 

Pogingen ondernomen, steeds is het niet gelukt. 

We raken ontmoedigd en vermoeid. 

God, help ons in ons zwoegen, 

in ons proberen om uw werk voort te zetten. 

Geef ons inzicht om het zo te doen dat we slagen. 

Werk door in ons werken. 
 

Uit de Handelingen der Apostelen 

In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: „Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de 

naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien 

wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen."  

Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: „Men moet God meer gehoorzamen dan de 

mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door 

Hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand 

om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar 

ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen."  

Maar men verbood de apostelen te spreken in de naam van Jezus en stelde hen in vrijheid. Zij verlieten 

de Hoge Raad, verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van Jezus' naam. 

Afdalen 

Met vermoeide benen 

afdalen langs lange trappen, 

in de diepvries diepte beneden mij, 

het duister tegemoet gaan. 
 

Heftige wind in het schaduwdal. 

Stof waait op, 

dringt mijn kleren binnen,  

kleeft op mijn huid, 

sluit mij de ogen. 
 

Kan dit stof u soms loven, 

een dode u dienen? 
 

Verander dan mijn klagen in dansen, 

maak mijn grauwe kleren kleurig. 

Kleed mij in blijdschap 

en mijn ziel zal voor u zingen. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 30 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning 

verliep als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël 

uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. 

Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen. Zij antwoordden: Dan gaan wij mee. Zij gingen dus op 

weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te 

worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak 

hen aan: Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Neen, zeiden ze. Toen beval Hij hun: Werpt het 

net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen. 

Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote 

hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus; Het is de Heer! 

Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg 

slechts een onderkleed - en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want 

zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el en sleepten het net met de vissen 

achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aange-

legd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: Haalt wat van de vis die gij juist ontvangen hebt. 

Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, hon-

derddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: 

Komt ontbijten. Wetend dat het de Heer was durfde, geen van de leerlingen Hem vragen: Wie zijt 

Gij? Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. 

Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opge-

staan. 
 

Overweging 

In de eerste lezing spreekt Petrus moedig het Sanhedrin toe en legt de religieuze leiders uit hoe 

de apostelen Jezus zien: Hij is hun leidsman en verlosser. Voor Petrus is het geen vraag wie Jezus 

is. We lezen in het evangelie dat het ooit anders was: Aan de oever van het meer van Tiberias 

durven de leerlingen de vraag niet te stellen: ‘Wie zijt Gij?’  

Ze hadden wel door wie Jezus was, maar ze durfden het hem niet te vragen. Door zijn handelen 

was duidelijk dat de vreemdeling aan de oever de verrezen Heer was. Hij had hen geholpen, 

nieuwe moed gegeven en daarna het brood met hen gebroken. Jezus deelt. Dat deed Hij. Dat 

doet Hij nog steeds. 

Zending 

Leerling van Jezus zijn is: gaan. 

Gaan naar de week die komt, 

naar ons gezin, ons werk, vrienden, vriendinnen, 

naar ontmoetingen of misschien gaan we 

naar een nieuw, bijzonder, onverwachts, initiatief. 

De leerlingen zijn gezonden 

om de interesse van mensen te vangen. 

Wij ook: We zijn gezonden om de aandacht van mensen te vangen. 

We mogen ons door God gezonden weten 

en we mogen er zijn zegen over vragen. 

Honderddrieënvijftig vissen 
Welke gek gaat er nou al die vissen tellen? De aanduiding ‘ongeveer hon-

derdvijftig' was al aardig geweest. In ieder geval wil Johannes duidelijk 

maken dat het over veel vissen gaat. Toch weet iedere Bijbelkenner dat dit 

expliciet genoemde getal een bijzondere betekenis moet hebben. We moe-

ten wel gissen, maar geleerden hebben een bijzonder weetje gevonden.  

In de Bijbelse tijd waren er blijkbaar honderddrieënvijftig verschillende 

soorten vissen bekend. Het getal honderddrieënvijftig zou dan betekenen: 

Alle mogelijke vissen.  

Oftewel: De boodschap klinkt voor iedereen, voor alle volkeren.  

En daarmee wordt deze wonderbare visvangst een soort Pinksterverhaal: 

Ga het kerkgebouw uit, verkondig het evangelie en leef ernaar en maak 

leerlingen. 


