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Aerdenhout, 2 oktober 2022, Jona 2,1-2; 2,11-3,10; 4,11 | Hosea 4,1-3 | Mattheus 4,18-20 

  

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Wie de beelden gezien heeft van de orkaan Ian en hoe die heeft huisgehouden in m.n. Florida, 

weet weer hoe gevaarlijk en verwoestend water kan zijn. Hoe het alles en iedereen mee kan 

sleuren en hoe mensen erin verdrinken en de dood vinden. 

 

We hebben uitdrukkingen voor ándere moeilijke situaties voor mensen, die we aan het gevaar 

van water, van verdrinken, ontlenen. 

 

Mensen die het water aan de lippen staat. Mensen die golven aan ellende over zich heen krijgen. 

Mensen die verdrinken in hun verdriet.  

 

We horen dag aan dag hoe wáár dat helaas voor veel mensen is: hoe steeds meer mensen in 

armoede dreigen te verdrinken, hoe hoog het water van de eenzaamheid en uitzichtloosheid met 

name jongeren aan de lippen staat, hoe verdriet en machteloosheid mensen overspoelen. 

 

Het is in dat beeld dat Jezus aan het begin van zijn weg een stelletje vissers roept om hem te 

helpen ménsen te ‘redden’, te zorgen dat mensen het redden.  

 

Zoals zij vissen uit het water halen, zo zullen ze nu mensen uit het spreekwoordelijke water dat 

hen tot de lippen staat opvissen en veilig ‘aan land brengen’.  

 

Voor de goede orde: ‘vissers van mensen’ zijn geen gasten die mensen in hun netten willen 

verstrikken en vangen. Mensen zijn geen vissen. En ook geen ‘te winnen zieltjes’. Mensen 

hebben een uitgestoken hand nodig die hen uit alle diepe ellende optrekt. 

 

En dat niet alleen: mensen kunnen dat voor elkáár doen - ze betekenen daarin iets voor elkáár. 

Want in het elkaars ‘hulp en tegenover’ zijn vindt ieder mens zijn en haar bestemming. 
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Dat is nu zo aardig op deze afbeelding [001]: Jezus vist de aanstaande ‘mensenvissers’ eerst 

zelf uit het water uit. Uit hun dagelijkse leven.  

 

Misschien is dat wel het wezenlijkste: dat wij diep gaan beseffen dat we geroepen worden om 

voor elkáár méns te zijn. 
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En dan wordt het zó [002]: een wereld waar de zon schijnt, waar we samen - ‘in hetzelfde 

schuitje’ - de netten ophalen - de ‘vangnetten’ van zorg en betrokkenheid - waarmee mensen 

het rédden. Maar ook van bezinning en verdieping en dan ook het geloof en vertrouwen dat 

deze boodschap van ‘mensen opvangen’ ertoe doet. Zin heeft! Niet vergeefs is! Dat er een engel 

waakt boven de stad - dat is: boven de samenleving. Dat er een duif - dat is: de geestkracht van 

God - op de boeg zit en ons weer richting geeft. 

 

Want de ernst dat er richting nodig is, heeft ons de laatste jaren ontbroken. We lieten alles op 

z’n beloop, de ‘markt’ zou het wel doen, de ‘zorg’ zou ons uit handen genomen worden, het 

gas zou gewoon blijven stromen uit Rusland - maar met deze lauwheid blijken we het niet te 

redden. 
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Er is een boeiende legende over zulke lauwheid - die vandaag bij alle ‘vissen’ niet mag 

ontbreken. De heilige Antonius van Padua was erg teleurgesteld over de lauwheid van de 

kerkgangers in Rimini, waar hij preekte. Hij dacht: ‘Ik zal ze een lesje leren door naar het strand 

te gaan en daar (net als de heilige Franciscus) voor de vissen te preken, als die wél luisteren 

staan de mensen beschaamd’. [003]  

 
En ja hoor: zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen de vissen van alle 

kanten aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op, de kleintjes helemaal vooraan, de 

grote achteraan. Door met hun staart bewegingen in het water te maken, gaven ze hun 

instemming met Antonius' woorden te kennen. De mensen stonden beschaamd.  

 

Overigens componeerde Gustav Mahler een schitterend lied hierover, maar wat pessimistischer 

gestemd veranderde hij de uitkomst van het verhaal: inderdaad komen er veelsoortige scholen 

vissen naar Antonius luisteren. Het refrein zingt steeds dat de preek die en die vissoort nog 

nooit zo goed is bevallen: “Fisch große, Fisch kleine, vornehm und gemeine, erheben die Köpfe, 

wie verständge Geschöpfe: auf Gottes Begehren die Predigt anhören”. Máár, zegt Mahler: 

niemand verándert er zijn leven door: “Die Predigt hat g'fallen. Sie bleiben wie alle.”  

 

We kunnen ons zulke lauwheid niet permitteren, zeggen profeten in de Bijbel voortdurend. We 

hoorden Hosea benoemen wat er toen - maar het is nu niet anders - loos was, kritiek waar je 
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niet ‘lauw’ bij kunt blijven: geen eerlijkheid, geen liefde, geen ‘vertrouwdheid met God. En de 

gevolgen zijn om wanhopig van te worden: ‘het ene bloedbad volgt op het andere, mensen én 

dieren bezwijken, ook de vogels en zelfs de vissen in de zee sterven uit’. Hier hoef je niet eens 

over te preken… 

 

Noach viste de hele schepping uit de vloed aan ellende en onrecht - althans wat de mensen 

betreft: zij die zich geroepen voelden en niet lauw bleven. En álle dieren. Hij was toén al een 

visser van mensen én van dieren. Maar de vissen hoefden niet mee in zijn ark: zij konden 

overleven in de vloed. 

 

Dat is waarom de ‘vis’ zo’n bijzondere betekenis heeft in het Bijbelse geloof: hij lééft in 

‘omstandigheden’ waarin elk ander levend wezen niet kán leven, want het zou verdrinken. Een 

vis leeft - om zo te zeggen - midden in de dood.  

 
Voor de eerste christenen was de vis daarom [004] symbool voor Jezus Christus: hij die zonder 

angst voor de dood leefde en zo haar overwon en velen uit die doodsangst deed opstaan. 

Bovendien zijn de letters van het Griekse woord voor ‘vis’, ICHTHUS, de afkorting voor:  

‘Jezus Christus, zoon van God, redder’.  

 

Ida Gerhardt maakte er een prachtig gedicht over: aan het strand tekent ze een vis, symbool van 

haar geloofsvertrouwen. Ze weet dat de vloed dit monogram in het zand dadelijk zal uitwissen, 

‘door de grote vloed bedolven’. Maar haar vertrouwen is sterk: de werkelijkheid achter dit 

symbool, zwemt en leeft ‘en zal op alle kusten staan’. 

 

Voor Hosea die zelfs de vissen ziet bezwijken is dus dit geloofsvertrouwen in gevaar, zolang 

de mensen zo ‘lauw’ blijven: onverschillig, niet betrokken, hun schouders ophalen bij alle 

rampen. 

 

En hoe is dat dan bij ons? Hoe worden wij ‘opgewekt’ uit zulke lauwheid, de onverschilligheid 

bij het wereldgebeuren dat zich nu zo dichtbij en concreet in mensen- én dierenlevens voltrekt?  

Hoe voorkóm je dat je je machteloos gaat voelen?  
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Misschien kunnen we bij het verhaal van Jona te rade gaan. [005] Niet voor niets wordt hij hier 

door Marc Chagall met een vis afgebeeld - ze lijken onafscheidelijk. 

 

De vis - de walvis zeggen we meestal - redt Jona, maar niet alleen hém, hij redt door Jona te 

redden, ook de hele samenleving van Ninevé, omdat hij Jona in zijn binnenste bewaart en 

daarmee ook de profetische woorden die Jona zal gaan spreken in Ninevé.  

 

Jona is per boot gevlucht voor zijn taak, ook hij meende lauw ‘dat het allemaal niet zo’n vaart 

loopt’. Dat jij geen zorg draagt of een ander het redt of niet. Maar Gods geest bestookte zijn 

gedachten, er stak een storm op - en hij liet zich overboord smijten om niet nóg meer 

slachtoffers met zijn onverschilligheid te maken. [006] 
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Het lijkt zijn einde - alsof hij niet alleen zijn kop in het zand steekt, maar zijn hele leven in de 

diepe zee.  
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[007] Maar wie goed kijkt, ziet wat Jona nog niet - wat geen mens in nood - ziet: ‘midden in de 

dood’ is er leven. Een vis. Een grote vis. Met ruimte. Met adem. Een ‘huis van gebed’. Een plek 

voor bezinning voor Jona. 

 
[008] Tijd om na te denken. Niet vergeten: nadenken. 
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[009] Vanuit de diepte richt hij zich tot Gods geestkracht, altijd gesymboliseerd door een duif. 

Misschien realiseerde Jona zich opnieuw dat zijn eigen naam ‘Jona’ ‘duif’ betekent. Ieder mens 

ís een stukje van Gods geestkracht. 
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[010] Hij citeert en bidt psalmen, gebeden uit de diepte, doet een beroep op Gods 

vindingrijkheid waar het om ‘redden’ gaat.  
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[011] Wat een weldadige plaats die vis. Jona kan bijna geen afscheid nemen. Maar hij zal wel 

moeten. Niet alleen moet hijzelf gered, maar de profetie, de betrokkenheid. En de samenleving 

van Ninevé. Ten afscheid kust hij de vis. [X] 

 

Het beeld is wat bruut. De vis spuwt hem uit. Anders zou Jona maar blijven verwijlen in zijn 

kapelletje, met zijn vrome gedachten. Hij moet naar Ninevé! De mensen daar moeten horen dat 

het onze lieve Heer niet om het even is hoe ze daar leven!  
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[012] ‘Hup, eruit jij, naar Ninevé!’, roept God vanaf een wolk. De stad wacht op de achtergrond 

met smart. 
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[013] Jona laat de vis achter zich. Hij herinnert zich weer zijn boodschap: de stad wordt 

omgekeerd! Ja, helemaal omgekeerd! Beneden op Chagalls werk staan er al huizen op hun kop. 

 
[014]  Hij trekt de stad in. Het is er een drukte van jewelste. Mensen van allerlei snit. En dieren: 

runderen, schapen en geiten. Op het eerste het beste plein komt hij met zijn boodschap. ‘Het is 

afgelopen, de situatie is hopeloos, de stad wordt op zijn kop gezet. 
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Hij weet wel dat hij een boodschap heeft die mensen moet veranderen, maar hij heeft er toch 

geen vertrouwen in dat het ook gebeurt. Dat de boodschap werkt.  

 
[015] Jona gaat er goed voor zitten. Hij wil wel eens zien wat er gebeurt. Vroom vouwt hij zijn 

handen. Ach, we praten en zeggen zoveel over verandering en verbetering. Zélfs na zijn 

bezinning in de vis, in de diepte ontbreekt nog iets… 

 

Wat is dan dat ‘iets’?  Ik zou zeggen: dat is ‘de andere kant’. Dat is het onverwachte en 

ongedachte. Dat wat u en mij onvoorstelbaar, ja, onmogelijk lijkt. En geloof is dat je je er 

tenminste voor opent dat dat toch kán! En ánders dan jij dacht! 
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[016] Want kijk: de stad keert zichzelf om! De koning komt tot inkeer, rechtsboven legt hij zijn 

kroon af. De mensen knielen, slaan hun handen om hun hoofd, heffen ze ten hemel: ‘Hoe 

hebben we dit kunnen laten gebeuren?!’  

 

Ook de dieren: de runderen, schapen en geiten en zelfs dromedarissen loeien, blaten, mekkeren 

en toeteren hun spijt en hun verlangen naar verandering en omkeer over het plein.  

 

De geestkracht van de goede God - de duif: Jona! - heeft zijn werk gedaan. Dat kán. Ja, dat kán! 

Kan een doemscenario, kan ondergang niet doorgaan? Ja, dat kán! 
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[017] Maar o, wat is het moeilijk daarin te geloven. Jona geeft dat toe, hij neemt geen blad voor 

de mond. ‘Maar God, deze stad, deze samenleving was toch tot ondergang gedoemd? Dit was 

toch geen beschaving meer, U zou ze toch eens mores leren?’,  klaagt hij 

 

En dan toont God ik zou bijna zeggen zéér geëmotioneerd zijn betrokkenheid, die hij óns zo 

verschrikkelijk hartstochtelijk toewenst: de stad laten ondergaan? ‘Zou ik geen verdriet hebben 

om Ninevé, die grote stad, waar meer dan twaalf maal tienduizend mensen wonen die het 

verschil tussen rechts en links niet eens kennen, en dan ook nog al die dieren?!’ 

 

Moge het zo zijn - Amen. 


