
Fonteinkerk, 15 april 2018 

Lezingen: Jesaja 43:1-7 en Johannes 21:1-15 

 

Vorige week vond ik in het Huis van Zuid het aprilnummer van het blad “Diakonia”. De tekst 
op de voorpagina maakte mij nieuwsgierig: “Krimpende kerk? Welnee! Hoe de Augustana-

kerk weer vol kwam.” Toen ik aan het lezen sloeg, bleek ‘t allemaal om “fake news” te gaan. 
De Augustanakerk, een Lutherse kerk in Amsterdam, is al sinds 2014 buiten gebruik, omdat 

er al jaren veel te weinig kerkgangers kwamen en financiële tekorten ontstonden. Vanuit de 

diaconie kwam het plan om te kerk te verbouwen tot een complex van 16 appartementen. 

Deze wooneenheden konden moeiteloos worden verhuurd, en op die manier is de kerk dus 

weer “vol”. Waarbij ik dan denk: “Tja, zó kan ik het ook!!” 

 

Deze keer heb ik niet het blad teleurgesteld in een hoek gesmeten, maar heb ik het artikel uit 

gelezen. Toen ging ik de situatie toch met andere ogen bekijken. De Lutherse diaconie had 

gezegd: “Wij willen als diaconie investeren in gemeenschappen. Als wij nu van onze kerk een 

woonplek maken, waarin de bewoners bewust naar elkaar omzien, dan investeren we op die 

manier óók in gemeenschap. En als we dan ook nog proberen om van het gebouw een ont-

moetingsplaats voor de wijk te maken, door het organiseren van allerlei activiteiten, dan zijn 

we op een zinvolle manier aanwezig in de buurt.” Een van de bewoners voegt daaraan toe: 
“Kerk zijn is 2000 jaar lang vooral geweest: samenkomen op zondag. Ik word mij er steeds 
meer van bewust dat samen wonen net zo goed een vorm van kerk zijn is. Je zult mij nooit 

horen zeggen: ‘Ik woon in een voormalige kerk.’ Nee, ik woon in een KERK, en dat vind ik 
heel bijzonder!”  
 

Ze hebben het over een andere boeg gegooid, daar in die Augustanakerk. Ik heb geen flauw 

idee of hun keuze succes zal hebben. Maar ik voel mij toch aangesproken door hun wens om 

op deze verrassende, niet-traditionele manier toch “kerk” te zijn. 
 

“Gooi het eens over een andere boeg”: daarover gaat het ook in de lezing van vandaag. “Ik ga 
vissen,” horen we Petrus tegen zijn kameraden zeggen. Ze waren op dat moment nog in de 

rouw. Ze hadden meegemaakt dat hun meester en vriend werd gedood aan een kruis. Daarna 

werd hun leven overheerst door angst en verdriet. Maria uit Magdala had hun wel verteld dat 

zij Jezus had ontmoet, en ook zelf hadden ze tot tweemaal toe een verschijning van Jezus 

gezien, maar daar was hun leven nog niet anders van geworden. Op zeker moment beseffen ze 

dat ze niet dóór kunnen gaan met stilzitten en afwachten. “Ik ga vissen,” zegt Petrus, en dan 
pakken ze allemaal hun oude beroep weer op. Want het leven gaat verder, ook met verdriet. 

Dat dat moeilijk is, laat Johannes doorschemeren in het begrip “nacht”. De nacht is de tijd 
voor de visvangst; door de afkoeling van het water komen de vissen in de nacht wat meer naar 

de oppervlakte. Maar de nacht is ook het duister dat in en om de leerlingen is. Het gaat ook 

over de nacht van de ziel. Zoals het water, behalve het element waarin je vissen moet, ook de 

chaos aanduidt, en de verwarring die de vissers in de greep houdt. Zij pakken de draad van het 

leven weer op, maar ze doen dat zonder blijdschap, zonder levenslust, zonder zin. 

 

Dan wordt het langzaam licht. De morgen breekt aan. Dat verwijst naar de morgen van de 

opstanding, naar het licht van Pasen. In dat licht verschijnt Jezus. Maar de leerlingen herken-

nen Hem niet, zoals ook Maria Jezus voor een ander aanzag. Het lijkt wel symbool te staan 

voor het leven van alle gelovigen: we werken, verdienen ons brood, ervaren vreugde en pijn, 

maar herkennen niet de levende Heer in ons midden. God ervaren is niet vanzelfsprekend, en 

zeker niet in de dagelijkse dingen. Soms helpt het, als iemand om hulp vraagt. In een mede-

mens die ons nodig heeft, kunnen we Jezus herkennen. “Hebben jullie soms iets te eten?” 
vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Maar hun ogen gaan nog niet open. “Gooi het net aan stuur-
boord uit,” roept Jezus dan. Als je vastzit in verdriet, in een conflict, in ongeloof of in ver-
lammende doelloosheid, dan kan het heilzaam zijn het eens over een andere boeg te gooien. 



Soms moet je de dingen ànders gaan doen om weer verder te kunnen, om toekomst te openen, 

zoals ze dat in die Amsterdamse kerk hebben gedaan. 

 

Als het net vol vis blijkt te zitten, beginnen de ogen van de leerlingen open te gaan. “Het is de 
Heer,” zegt er eentje. Petrus, de temperamentvolle Petrus, hoort dat en springt meteen het 

water in. Hoewel: niet helemaal meteen! Petrus, die meestal eerst wat deed of zei (het oor van 

een knecht afslaan, of roepen dat Hij Jezus nooit in de steek zou laten) en dàn pas nadacht, 

trekt nu eerst zijn bovenkleed aan. De NBV vertaalt: “…hij schortte zijn bovenkleed op”, als-

of hij dat kleed al aanhad. In de vroegere vertaling stond: “…hij sloeg zijn opperkleed om”, 
en dat lijkt beter bij de situatie te passen. “Want hij was naakt,” staat er in het Grieks. Dat 
betekent dat hij bij het zware en vuile visserswerk alleen een weinig verhullend onderkleed 

aanhad, of écht naakt was. Zó wil hij zijn meester niet onder ogen komen! Hij trekt, vóórdat 

hij in het water springt, eerst een fatsoenlijk bovenkleed aan. Dat betekent: hij is veranderd, 

door zijn levenservaring, door zijn omgang met Jezus. Er is iets bedachtzaams gekomen in 

zijn wat onbehouwen karakter. Het geloof maakt een ander mens van ons… 

 

Als ze dan aan land komen, zien ze een vuur waarop vis staat te bakken, en ze zien brood. 

Jezus heeft hun vis eigenlijk helemaal niet nodig. Hij deelt uit. “Jezus nam het brood en gaf 
hun ervan, en Hij gaf hun ook vis…” Er vindt daar op het strand een soort van avondmaals-

viering plaats. Zoals Jezus zichzelf een leven lang (en een sterven lang…) heeft uitgedeeld 
aan de mensen, zo deelt Hij ook nu weer het brood van het leven. En hij vraagt aan ons om 

met die uitdeling mee te doen: “Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.” 
Maar Hij is niet van ons geploeter en onze prestaties afhankelijk. Waar Jezus uitdeelt, wordt 

het leven een geschenk. We hoeven het alleen maar met geopende handen in ontvangst te 

nemen. En overal waar mensen hun brood en hun bestaan met elkaar delen, daar kun je Jezus 

zien staan; daar wordt Hij zichtbaar in ons midden. 

 

Dan, opeens, noemt Jezus een naam: “Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?” In de graf-
tuin had Jezus Maria bij haar naam geroepen, om haar ogen te openen voor zijn aanwezigheid. 

Nu noemt Hij Simon Petrus bij zijn naam, om bij hem zijn hart te openen voor de liefde. Na 

de driemaal herhaalde verloochening van Petrus was er iets nodig om hem weer van Jezus te 

laten zijn: een driemaal herhaalde liefdesbetuiging. Daarom noemt Jezus hem bij zijn diepste 

naam: Simon, de Heer heeft gehoord. Als God je naam noemt, dan ben je van Hem.  

 

In het ritueel van de doop ervaren we dat zo. En Jesaja zegt het letterlijk: “Ik heb jou bij je 
naam geroepen, je bent van Mij!” Petrus mag weten dat hij er nog altijd bijhoort, bij de groep 

van geliefde leerlingen. En dat is nog steeds voor alle gelovigen een kans om God te ervaren: 

weten dat jouw naam bij God bekend is, weten dat je gekend en bemind bent, wie je ook bent, 

en wat er ook gaande is in jouw leven. Weten dat je er niet alléén voor staat. 

 

Tenslotte is er de opdracht: “Weid mijn lammeren.” “Zorg goed voor mijn mensen,” betekent 
dat. Misschien ligt hier nog een verband met die 153 vissen. In de hellenistische cultuur van 

toen dacht men dat er wereldwijd 153 soorten vissen bestonden. Het binnenhalen van al die 

soorten zou kunnen betekenen dat de blijde boodschap moet worden verkondigd aan alle 

volkeren, alle soorten van mensen op deze aarde. “Zorg goed voor al mijn mensen op deze 
wereld,” zou dan de bedoeling van Jezus’ opdracht kunnen zijn.  
De kerk heeft aan deze opdracht willen voldoen door het organiseren van diaconaat en pasto-

raat. Dat laatste kan vele vormen aannemen; in de tijd van Calvijn was “pastoraat” vooral een 
vorm van controle en handhaving van kerkelijke tucht. Pas later begon het medeleven een rol 

te spelen: het tonen van oprechte belangstelling voor de mensen die je bezocht. In de Fontein-

kerk proberen we ons pastorale werk te doen vanuit twee woorden: verbinding en aandacht. 

De tijd van controleren en elkaar de maat nemen hebben we achter ons gelaten; het gaat nu 

om aandacht geven en elkaar steunen. 



 

Een deel van het pastoraat binnen de Fonteinkerk is nog steeds “traditioneel”: ouderlingen, 
predikant en contactpersonen gaan op bezoek bij gemeenteleden die daar prijs op stellen. Zo 

kan er worden meegeleefd met mensen die problemen hebben of eenzaam zijn, bij ziekte of 

bij het verlies van een dierbare. Maar ook als er een verjaardag is gevierd of als er een kind 

werd geboren. Met ons bezoekwerk willen we mensen bijstaan, hun laten weten dat er aan hen 

gedacht wordt, en ook vanuit ons gemeenschappelijke geloof hen geestelijk bijstaan.  

 

Aan de andere kant stellen wij vast dat steeds minder mensen gebruik willen maken van dit 

bezoekaanbod. Ook meelevende en betrokken gemeenteleden zeggen steeds vaker: “Ach, 
zo’n bezoek: dat hoeft voor ons niet. We organiseren onze eigen vormen van aandacht en 
ondersteuning. Als we ooit nog eens WEL behoefte hebben aan een pastoraal bezoek, dan 

geven we wel een seintje…” Dit betekent wellicht dat ons traditionele systeem van pastorale 
bezoeken in de toekomst overbodig zal worden.  

 

Is dat erg? Nou, ik kan wel wat redenen bedenken waarom dat toch jammer en betreurens-

waardig is. Maar we kunnen er ook iets positiefs in zien: als het gaat om het leggen van ver-

binding en het geven van aandacht, zijn we bezig om het over een andere boeg te gooien. Wij 

zien een verschuiving van traditioneel naar onderling pastoraat. Denk eens aan de activiteiten 

die georganiseerd worden door de groep Vorming Door Ontmoeting: activiteiten waarin 

mensen verbinding en aandacht ervaren. Denk eens aan de gespreksgroepen voor de diverse 

leeftijdscategorieën, denk aan Muziek & Ontmoeting, aan de maandelijkse maaltijden, aan de 

lezingen en kringen, maar ook aan het wekelijkse koffiedrinken na de zondagse eredienst; op 

al deze momenten komt het voor dat mensen elkaar vragen hoe het gaat, proberen met elkaar 

mee te leven. Denk ook aan de rozen die mensen na een Avondmaalsviering meenemen en 

wegbrengen naar iemand die het nodig heeft; daar zit vaak een gesprekje aan vast. Zo zien we 

in de Fonteinkerk een verschuiving naar onderling pastoraat, en dat is een ontwikkeling die 

past bij de mondigheid en het individualisme van deze tijd. We maken onze eigen keuzes en 

laten ons niet meer in een systeem of structuur duwen. We vullen onze behoefte aan ver-

binding en aandacht op onze eigen, persoonlijke wijze in. 

 

Nogmaals: het is niet alleen maar winst. We verliezen er ook wat mee. Maar er zit misschien 

toekomst in. Het kan goed en heilzaam zijn als gemeenteleden zich bewust worden van het 

feit dat zij een rol van betekenis kunnen spelen in het oog hebben voor elkaar, het onderlinge 

pastoraat. Het is niet langer een taak voor ambtsdragers en contactpersonen, want het wordt 

een taak voor ons allemaal. Luther en Calvijn legden al grote nadruk gaan op het “priester-
schap aller gelovigen”: wij zijn als gemeenteleden verantwoordelijk voor elkaar en voor de 

gemeente als geheel. We verliezen iets, maar we krijgen er iets moois voor terug. 

 

Zo kan een opdracht ons bewust maken van Gods aanwezigheid in ons bestaan. Als we ons 

geroepen weten om met liefde naar onze naaste om te zien, kan opeens het besef doordringen 

dat die roep van Christus komt, die ons zo de zin en de richting van ons leven wijst. Dan 

begint het ons te dagen; dan breekt de morgen aan. Zo is Jezus op vele manieren zichtbaar in 

ons alledaagse leven: in een medemens die om hulp vraagt, in het breken en delen van brood, 

in het noemen van je naam, in de opdracht voor elkaar te zorgen.  

Laten we de draad van het leven weer oppakken. Er is genoeg te doen. En er is nog veel méér 

te ontvangen. 


