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Lezingen: Jesaja 1:1-3 en Lucas 5:1-11 

 

Welke stemmen zijn bepalend voor de loop van ons leven? Toen ik een jaar of zestien was, 

had ik er opeens genoeg van: van het dagelijkse gebed bij de maaltijd. Het was altijd het-

zelfde: “Here, zegen deze spijze, amen”, en het was in mijn ogen een zielloze gewoonte 
zonder inspiratie geworden. Op een dag zat ik dat samenzweerderig met mijn twee broers te 

bespreken, en al gauw waren we het eens: dat gebed moest worden afgeschaft. Maar ja, wie 

van ons moest dat aan tafel ter sprake brengen? We hadden immers geen idee hoe onze ouders 

zouden reageren! “Laat mij dat maar doen,” zei ik, want ik ben in mijn eentje een angsthaas, 
maar in gezelschap kan ik verrassend dapper zijn. Dus ik legde bij de eerste de beste warme 

maaltijd de kwestie op tafel. Mijn vader ging meteen overstag. “Nou, best,” zei hij, “dan doen 
we het toch niet?” Mijn moeder trok wit weg. “Maar dat hebben we toch altijd gedaan?” zei 
ze, “dat is toch niet niks, dat is toch jammer als we dat missen?” Tegenover vier heidenen 
hielden haar argumenten uiteraard geen stand, en het gebed werd ter plekke geschrapt. Dat gaf 

een voldaan gevoel, maar toch zat de reactie van mijn moeder mij dwars. “Heb je nou ooit,” 
dacht ik, “dat gebed was niet zomaar een formule voor haar; het betekende iets, ze beleefde er 

wat aan!” Dat moment groeide in mijn leven uit tot een soort van stem: “Keer het geloof, keer 
de kerk niet zomaar de rug toe. Je kunt daarin iets waardevols vinden; blijf ernaar zoeken!” 
Nu ik als ouder wordende man met enige verbazing vaststel dat ik altijd bij kerk en geloof 

betrokken ben gebleven, weet ik bijna zeker dat die onthutste reactie van mijn moeder daarin 

een rol heeft gespeeld. 

Daarnaast was ook de muziek een stem. Als kleine jongen kon ik volledig verdwijnen in de 

muziek, in de kerk of thuis bij een grammofoonplaat. Het klonk soms alsof het in de hemel 

gemaakt was, en ik zat er ademloos naar te luisteren. Ook dat werd een bepalende stem. Ik 

begon te denken: “Als het geloof de inspiratiebron is geweest van zoveel schitterende muziek, 

dan moet er iets waar zijn van dat geloof, dan verwijst de muziek naar een geheim dat ik niet 

begrijp, maar waarbij ik wel in de buurt moet blijven.”  
Soms is een stem bijna onhoorbaar. Toen ik allang predikant was, hoorde ik dat er in de 

familie van mijn vader een onuitgesproken verwachting was geweest. Mijn opa heeft altijd de 

wens met zich meegedragen dat mijn vader Theologie zou gaan studeren en predikant zou 

worden. Daar had mijn vader absoluut geen oren naar; die vond de Spoorwegen boeiender. 

Maar die wens zweefde nog in de familie rond, en ik vermoed dat ik die heb opgevangen. Een 

vrijwel onhoorbare stem, maar wel met een uitnodiging, een uitdaging erin. 

Ik wil jullie uitnodigen om daar eens over na te denken. Er zijn zoveel stemmen om ons heen. 

Maar welke stemmen hebben werkelijk richting gegeven aan jouw leven? Naar welke stem of 

stemmen heb je geluisterd, en waarom eigenlijk? Het luisteren naar stemmen kan ons leven 

maken of breken. Luister je naar de verkeerde, dan loop je vast in zaken en manieren die niet 

bij jou passen. Maar luister je naar de stem die werkelijk voor jou bedoeld is (de stem die jou 

helpt, bemoedigt, ontroert of de weg wijst), dan krijg je steeds meer zicht op jouw plek in dit 

leven, en de weg die je mag gaan. 

Het is niet gemakkelijk om te ontdekken wat de goede en de verkeerde stemmen zijn. Al heel 

vroeg krijgen de meesten van ons de boodschap mee: “Zorg dat je iets bereikt in je leven, zorg 
dat je een plaatsje in de samenleving verovert. Wees succesvol, presteer wat, voldoe aan de 

verwachtingen. Woeker met je talenten, bewijs maar eens dat je iets kunt.” Zelf heb ik mij, 
met deze boodschap in mijn achterhoofd, jarenlang te pletter gewerkt, vooral in mijn eerste 

gemeente, omdat ik hoe dan ook een geslaagd predikant wilde zijn. Gisteren stond er in de 

krant een interview met journalist Max van Weezel, waarin hij zegt: “Je moet goed je best 
doen, anders dumpen ze je. Zeker als je Joods bent. Ik moest extra mijn best doen, altijd, 

overal. Ik ben mijn leven lang bezig geweest met het rechtvaardigen van mijn bestaan…”  



En zo zijn miljoenen anderen steeds maar bezig zich uit de naad te werken, om maar te 

bewijzen dat ze wat kunnen, om maar te voldoen aan de vele verwachtingen. Ook dat is 

luisteren naar een stem: de stem van opvoeding en samenleving. Het is een stem waarmee je 

heel veel bereiken kunt, maar waarvan je ook ongelukkig wordt. Je leeft met de gedachte dat 

de mensen je alleen maar waarderen om wat je presteert, en niet om wat je bent. Daar wordt je 

hart koud en leeg van. Het doet denken aan Prediker: “Het is alles ijdelheid en najagen van 
wind.” Het doet denken aan de nachtmerrie van een visser: de hele nacht heb je geploeterd en 
gezweet voor je brood, maar je netten zijn leeg gebleven. Wat hebben we met ons harde 

werken bereikt, wat is er van onze plannen terechtgekomen? Wat heeft het voor zin gehad? 

Op zo’n moment is het goed om eens naar een andere stem te luisteren. Petrus laat het toe dat 
Jezus in zijn boot stapt en vandaaruit de mensen toespreekt. Vanaf dat moment is Petrus een 

van de toehoorders. Als Jezus uitgesproken is, heeft hij voor Petrus een opdracht: “Vaar naar 
diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.” Dat is een vreemde opdracht. Vissers 
varen uit in de nacht, omdat de vissen dan aan de oppervlakte zwemmen. Petrus begrijpt het 

niet: ze hebben de hele nacht hun best gedaan en niets gevangen, en hun kansen zullen zo 

midden op de dag alleen maar kleiner zijn. Toch luistert hij: “Maar als U het zegt, zal ik de 

netten uitwerpen.” In het Grieks staat daar: “Op uw woord…” Er klinkt een verrassend 
woord, een tegenstem, een oproep om de diepte in te gaan, en iets in die stem maakt dat 

Petrus gehoorzaamt. Wat is het? Is het de autoriteit van Jezus? Is het de onverschillige 

gedachte “Wat heb ik eigenlijk te verliezen?”? Is het een vermoeden dat de toekomst alleen 
maar open kan gaan door een nieuwe, verrassende beslissing? We kunnen er alleen maar naar 

raden. Misschien was het niet meer dan een gevoel: een intuïtief besef bij Petrus dat hij naar 

déze stem luisteren moest. 

Of wellicht had het toch te maken met Jezus’ verkondiging. Petrus, en zijn vrienden Jacobus 

en Johannes hebben Jezus horen spreken. Lucas vertelt dat “het volk zich om Hem verdrong 

om naar het woord van God te luisteren…” De mensen keken Jezus de woorden uit de mond; 

ze hunkerden naar deze woorden. Het moeten woorden geweest zijn over het Koninkrijk van 

God, over de liefde van God voor verloren zielen, over Gods genade voor mensen die zich 

slecht, mislukt of minderwaardig voelen. Toen zijn de harten van deze vissers volgestroomd 

met het vreemde besef: “God houdt van mij. Ik ben van belang, ik tel mee, ook als ik me niet 
aanpas aan wat iedereen doet, ook als ik niet voldoe aan de verwachtingen, ook als mijn 

netten leeg blijven. Ik ben geliefd in de ogen van God.” Was dat wellicht de ommekeer? 

Het is ontroerend dat Petrus toch weer even terugvalt in zijn oude manier van denken. “Gaat 
U maar liever weg,” zegt hij tegen Jezus, “ik ben helemaal niks, ik ben U en uw goedheid niet 

waard.” Op het moment dat hij de zin van zijn leven ontdekt in de liefde van God, verzet hij 
zich daartegen. Hij zou zo graag die liefde waardig zijn, hij zou het willen verdienen, hij zou 

er iets moois tegenover willen stellen. “Gaat U nou maar aan mijn deur voorbij, want ik ben U 
niet waardig.” Het kan ons allemaal overkomen, dat we verschrikt achteruit deinzen op het 
moment dat we met ware liefde in aanraking komen, omdat dan een stem in ons zegt: “Dat 
kàn niet voor jou bestemd zijn, dat ben jij niet waard.”  
Is dat niet het woord, de stem die we graag willen horen, omdat we anders niet weten hoe we 

leven moeten? “Jij bent het waard, jij bent Mij dierbaar.” Een stem die ons in herinnering 
roept dat het leven niet draait om wat je kunt en wat je presteert, of wat je betekent voor 

anderen, maar dat het erom gaat dat je door God aanvaard bent. De zin van ons leven ligt in 

die stem die ons vanaf de overkant een nieuwe bestemming, een nieuwe toekomst aanreikt.  

“Op uw woord…” Het rund en de ezel herkennen die stem, kennen de Meester, weten waar ze 

het voedsel mogen halen. Daarom hebben zij in onze Kerststal nog altijd een ereplaats, de 

“sjoor” en de “chamoor”. Tussen het “schorriemorrie” is onze plek, als we samenkomen om 
ons te voeden met woorden, brood en wijn. Omdat die Stem ons nog altijd iets te zeggen 

heeft… 


