
 

 

OVERWEGING  

 
 
Een toevallige gebeurtenis, dat uitloopt op een geschenk 

Iemand kom je tegen zo maar op straat, een café , in een boekhandel of waar dan ook en er 

gebeurt iets bijzonders. Je ziet en merkt , die ander heeft in mij belangstelling . Er bloeit iets op.  

En… van het één komt het andere…  een openheid naar elkaar, een uitnodiging , een vriendschap , 

een verbintenis, een verbond, een delen van hart en ziel  .   

ik denk dan bij me zelf en ik vermoed ook bij u; ‘wat overkomt me?’ Wil ik, zal ik mijn leven met 

die ander delen?  

Op een indringende wijze wordt in de beide lezingen vandaag zo’n groeien naar een delen, een 

openheid naar elkaar, een vertrouwen, een verbond beschreven.  

Jesaja overkomt in een soort visioen dat hij werkelijk ziet, wie de Heilige , waar hij vol van is, van 

waaruit hij voortgekomen is,, werkelijk is. Jesaja ziet diens liefde en verlangen dat Hij delen wil 

van zijn liefde en meeleven. Tevens ziet Jesaja , dat de Heilige een  gewoon mens, nodig heeft.  

Dat is verbijsterend en tegelijk heel groots. De Heilige heeft mij nodig.    

Dit gaat hem te boven en hij roept uit;  ik ben maar een mens met mijn goed en kwaad. Vraagt de 

Heilige me iets? Hij antwoordt en proeft de grootheid van diens liefde en vertrouwen..  

Zoiets wat Jesaja overkomen is, is tegelijk een soort beeldverhaal, wat ieder van ons overkomt.  

Dat je op een gegeven moment de Heilige echt ziet, zijn liefde en mededogen, zijn vriendschap 

voor ieder van ons. . Jesaja gaat ons voor om zich gewonnen te geven aan de vriendschap en de 

liefde die de Heilige voor ons heeft. Over u en mij gaat dit roepingsvisioen  van Jesaja.  

Ook in het evangelie gebeurt iets dergelijks. De eerste leerlingen van Jezus maken diens 

hartelijkheid en  bijzondere gaven  mee. Jezus vraagt Petrus: ‘ mag ik jouw boot gebruiken zodat 

ik goed het  volk kan onderrichten’? Nooit heeft een leermeester of rabbi dat aan hem gevraagd. 

Hij geeft Jezus zijn boot. Petrus geeft en dat is belangrijk. Geven doet geven is een gezegde bij ons  

Wat geeft Jezus?  Voor zijn ogen ziet Petrus een bijna niet voor te stellen visvangst . Ontzetting 

grijpt hem aan, gelijkend op de vreze des Heren, Hij getuigt van eerbied en hoogachting.  Petrus is  
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getuige van iets goddelijks bij Jezus. En Petrus erkent wie hij in de kern is, een gewoon mens , niet 

meer en niet minder. En wie Jezus is : schenker van leven en samenleven 

Dan geeft Jezus te kennen dat hij Petrus en diens metgezellen nodig heeft. Voortaan zul je 

mensen vangen. Niet om ze gevangen te zetten en op te eten, maar om ze te helpen Jezus 

werkelijk te leren kennen, diens hartelijkheid, liefde en schenker van leven    

Zij volgen Hem.  

Wij mogen die eerste leerlingen van Jezus volgen. Jezus geeft zich ook aan ons te kennen  en we 

zien wie Hij ten diepste is, een schenker van leven, een gever van alles wat een ander geneest, 

rechtop doet gaan , een kind van onze God worden.  

Moge dat geschieden 

Amen           

 


