
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
	

1 
	

HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
5de	zondag	door	het	jaar	C			6	februari

Welkom  
Moedeloos kunnen we allemaal weleens zijn. Het zit 
tegen, het wil niet of het lijkt een onmogelijke 
opgave. Zo ook de leerlingen vandaag in het 
Evangelie, maar op het woord van Jezus weten ze 
toch te vertrouwen en komen ze in beweging. Dat 
vertrouwen en die hoop gun ik u allemaal. Ik wens u 
een goede zondag toe vol vertrouwen en hoop.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 5,1-11. 
Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer 
van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem 
aandrongen om het woord Gods te horen. 
Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het 
meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun 
netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon 
en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging 
zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht 
aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd, 
zei Hij tot Simon: 'Vaar nu naar het diepe en gooi uw 
netten uit voor de vangst. 'Simon antwoordde: 
'Meester, de hele nacht hebben w gezwoegd zonder 
iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten 
uitgooien.' 

Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun 
netten, dat deze dreigen te scheuren. Daarom 
wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te 
komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij 
de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan 
viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: 'Heer, ga van 

mij weg, want ik ben een 
zondig mens.' Ontzetting had 
zich meester gemaakt van hem 
en allen die bij hem waren 
vanwege de vangst die ze 
gedaan hadden; en zo verging 
het ook Jakobus en Johannes, 
de zonen van Zebedeus, die met 
Simon samenwerkten. Jezus 
echter sprak tot Simon: 'Weest 
niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.' Ze 
brachten de boten aan land en lieten alles achter om 
Hem te volgen. 
 
Overweging 
"De hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te 
vangen". Dat was Petrus en zijn metgezellen 
overkomen en zoiets maakt je moedeloos. Dan geef 
je het op. Dan ga je naar huis met een niet al te best 
humeur. Mensen worden dikwijls moedeloos, niet 
alleen vissers die maar niets vangen. "We hebben 
van alles geprobeerd, maar niets hielp. " Hoe vaak 
hoor je dat niet. Een zieke, die van de ene dokter naar 
de ander gaat, zonder de verhoopte resultaten, die het 
ene medicijn na het andere voorgeschreven krijgt 
zonder verbetering, of die te horen krijgt: hier moet 
je maar mee leren leven. Dat is om moedeloos van te 
worden. 
"We hebben van alles geprobeerd, maar het haalde 
niets uit." Die ouders die alles doen om een kind op 
het goede spoor te houden: de zachte aanpak, de 
harde aanpak, praten straffen, huilen, vloeken, maar 
niets helpt en steeds weer ontspoort hij of zij. Dat is 
om verschrikkelijk moedeloos van te worden. 
Maar het zijn niet alleen persoonlijke problemen die 
ons moedeloos kunnen maken. Ook 
wereldproblemen of maatschappelijke problemen 
kunnen ons een moedeloos gevoel geven: wat je ook 
doet het haalt toch niets uit. Er wordt van alles 
geprobeerd, maar je ziet geen echte resultaten.  
"De hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te 
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vangen, maar op uw woord zal ik de netten 
uitgooien," zegt Petrus in het evangelie en hij voegt 
de daad bij het woord. Moedeloos en toch opnieuw 
proberen, omdat een ander het vraagt. Geen 
vertrouwen meer en toch blijven hopen, omdat je 
gelooft in het woord van een ander. Niets meer 
verwachten en toch het niet opgeven, omdat een 
ander een beroep op je doet. Wie is zo gek? Want 
ieder die het ondanks alles toch blijft proberen wordt 
door de omgeving voor gek versleten. Dat is niet 
normaal. 
Natuurlijk: er zijn situaties waarin er echt niets meer 
te verwachten valt en dat is hopen tegen beter weten. 
Natuurlijk: er zijn problemen die echt onoplosbaar 
blijken te zijn, ook al moet je dat nooit te gauw 
zeggen. Maar als het gaat om negatieve zaken in de 
wereld, in de samenleving in welke vorm ook, dan 
worden we als gelovigen steeds weer uitgedaagd, om 
toch door te gaan en het toch weer te proberen. Maar 
dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
We zullen het alleen kunnen als we geloven in het 
woord van Jezus, zoals Petrus en zijn metgezellen en 
die dan toch nog maar eens de netten uitgooiden, 
omdat Hij het vroeg. En zo werden ze vissers van 
mensen, redders van mensen die dreigen te 
verdrinken in het kwaad van de wereld. Vissers van 
mensen zijn, dat is ook onze roeping, ieder op zijn 
eigen manier. Ook wij worden uitgedaagd om toch 
door te gaan, om niet de moed op te geven en maar 
passief in de luie stoel te gaan zitten, want "het haalt 
toch niets uit".  Wij zijn geroepen om toch weer in 
beweging komen, in beweging te blijven, samen met 
elkaar. Alleen kun je niets, maar samen met elkaar 
kunnen we toch iets goeds teweegbrengen. Een 
wonderbare visvangst zoals Petrus en zijn vrienden 
overkwam, dat is wellicht iets te veel gevraagd, maar 
ook hier geldt het gezegde: alle beetjes helpen. 
 
Gebed 
God van mensen, maak ons in uw naam vissers van 
mensen, dat we een helpende hand reiken aan 
medemensen in nood, aan hen die dreigen te 
verdrinken in de zee van onverschilligheid. Sterk ons 
daartoe door het woord en het brood dat Jezus ons 
aanreikt, opdat we niet bang zijn in beweging te 
komen in zijn geest. Amen 
 
 

 
Verhaaltje: Samen sterk 
Ergens in de zee woonden heel veel rode visjes. 
Tussen al deze rode visjes zwom één klein zwart 
visje, dat Swimmy heette. Op een dag kwam er een 
heel grote tonijn of kabeljauw die alle visjes opat 
behalve Swimmy. Want die had hij niet gezien. 
Swimmy was zo bang geworden dat hij als een 
bezetene door de zee zwom, zo snel zijn kleine 
vinnetjes hem konden dragen. Maar toen hij eenmaal 
in de grote wijde zee was terechtgekomen, verdween 
zijn angst al snel. Vol bewondering keek hij om zich 
heen naar al die kleurrijke bloemen en andere 
levende wezens. En ineens ergens in een hoek, zag 
hij veel kleine rode visjes. Het is dat hij met zijn 
eigen visse-ogen had gezien dat zijn andere broertjes 
en zusjes waren opgegeten. Anders zou hij nog gaan 
denken. dat zij het waren.  Hij zwom snel naar hen 
toe en vroeg hun om mee te gaan naar de grote wijde 
zee, waar zo veel te zien was. Maar ze durfden niet, 
ze waren bang. Toen kreeg Swimmy een goed idee. 
Alle rode visjes moesten heel dicht tegen elkaar gaan 
zwemmen, zodat het leek alsof ze één heel grote rode 
vis waren. Swimmy. die zwart was, zou het oog zijn. 
Zo gezegd zo gedaan. Na heel veel oefenen lukte het 
en zwommen ze de grote wijde zee in. Alle vissen 
gingen van schrik voor hen opzij en met Swimmy als 
leidend en waakzaam oog zwemmen ze nu nog rond. 
 
Mededelingen 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
 
Het pastoresteam.  
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Voor de kinderen  
 
 


