
 

1 
 

Hoofdstuk 13     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Jezus heeft ruim 2000 jaar geleden veel wonderen gedaan. Nee, Jezus was geen 

tovenaar en ook geen illusionist die graag applaus van zijn  publiek wilde 

hebben. 

Jezus was een mens, maar doordat God in de hemel zijn werkelijke Vader was, 

bezat Jezus Goddelijke krachten. 

 

In het hoofdstuk dat nu aan de beurt is deed Jezus zo’n groot wonder dat het 

voor een eenvoudig visserman, zoals Simon was, allemaal te veel werd…. 

 

 

Hoofdstuk 13      -     Een wonder op het meer  Lucas 5 : 1 - 11  

 
Jezus was weer eens met zijn leerlingen terug in Kapernaüm. In deze stad had 

hij  heel veel wonderen had gedaan en de mensen hier luisterden heel graag naar 

hem. 

Zijn leerlingen Simon en zijn broer Andréas en ook hun neven Johannes en 

Jacobus gingen op een avond vissen op het meer van Galilea. Ja, er moest brood 

op de plank komen. Dat gold vooral voor Simon die al een vrouw en kinderen 

had. En nu was het uitermate geschikt weer om te gaan vissen. Maar hoe ze ook 

hun best deden, die hele lange nacht vingen ze zelfs niet één klein visje. 

 

Na die lange nacht waren de vissers op hun vissersboten druk bezig om de 

netten schoon te spoelen.   

Daar zagen ze Jezus aankomen, omringd door een grote groep mensen. Het 

gebeurde wel vaker dat Jezus de mensen leerde aan de oever van het meer. Het 

was daar stil en rustig. Jammer dat er geen grote steen lag waarop Jezus kon 

gaan staan om de mensen toe te spreken. De mensen die helemaal achteraan 

stonden konden Jezus niet verstaan en om die reden drongen ze naar voren. 

Natuurlijk moesten de mensen die dicht bij Jezus stonden, dan ook weer een 

stapje naar voren. Het duurde niet lang of Jezus stond aan de rand van het water. 

Dit kon zo niet doorgaan en Jezus was nog lang niet uitverteld.  

Daar viel zijn oog op de twee vissersboten van zijn leerlingen, die vlakbij lagen. 

Jezus liep door het water heen naar de boot van Simon, klom aan boord en ging 

zitten. En zo, zittende op de boot van Simon, sprak hij de mensen toe. Toen 

Jezus stopte met praten en de mensen naar huis gingen bleef Jezus bij Simon en 

Andréas aan boord. Hij wist dat ze de afgelopen nacht niets gevangen hadden en 

ook dat de portemonnee  van deze mannen nagenoeg leeg was.  

‘Simon,’ riep Jezus, ‘vaar naar dieper water en gooi je netten uit. We gaan 

vissen.’ 
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Verbaasd keek Simon naar Jezus. Hij was gewend om altijd dadelijk alles te  

doen wat Jezus tegen hem zei, maar dit kon niet. De hele nacht geen visje 

gevangen en nu, terwijl de zon hoog aan de hemel stond, de netten uitgooien?  

Simon antwoordde: ‘Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets 

gevangen. Maar, omdat u het zegt zal ik het doen.’ 

 

Simon en Andréas trokken het driehoekige zeil omhoog en heel langzaam voer 

hun boot naar dieper water. Het was stil op het meer. Nergens waren andere 

vissers te zien.  

Hun neven, de vissers Johannes en Jacobus zouden wel denken: Wat doen zij 

nu? Dit gaat in tegen alle regels van de visserij. 

Maar Simon en zijn broer Andréas deden wat Jezus tegen hen gezegd had en 

wierpen op klaarlichte dag hun netten overboord. 

Na een klein poosje wilden ze het eerste net weer binnenboord halen, maar dat 

lukte niet. Zo vol zat dat net met vissen. Hier en daar begon het net zelfs te 

scheuren. Ook het tweede net zat helemaal vol met dikke vette vissen. Het lukte 

hen niet om alle vissen binnen boord te krijgen. Ze begonnen te zwaaien en te 

roepen naar Johannes en Jacobus dat die hen moesten komen helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier en daar begon het net zelfs te scheuren. 

 

Met hun vieren haalden ze daarna alle netten, vol met vis, aan boord van die 

twee vissersscheepjes. De beide boten waren zo vol dat ze bijna zonken. Daar 

hadden ook geen vissen meer bij gekund. En als het weer niet zo rustig was 
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geweest en ook de zee niet zo spiegelglad, dan was het niet eens vertrouwd 

geweest om met zoveel vissen aan boord terug te varen.  

Langzaam, heel langzaam voeren zij met hun kostbare lading naar de wal. 

 

Toen de spanning van het vangen van zoveel vis en ook hun eerste blijdschap 

hierover voorbij was, begonnen ze na te denken over dit machtige wonder. Niet 

alleen demonen uitwerpen en zieke mensen beter maken kon Jezus, maar hij was 

ook de heerser over de zee. Diezelfde vissen die zich de afgelopen nacht niet 

lieten vangen, stuurde Jezus op klaarlichte dag hun netten in. En dat terwijl het 

bloedheet was.  

En was het ook geen groot wonder dat deze Jezus, de Zoon van God, de koning 

van hemel en aarde, ook dacht aan hun dagelijkse zorgen wat betreft hun eten en 

drinken?  

Vooral op Simon maakte dit grote wonder ontzettend veel indruk. Hij stond daar 

maar te kijken naar al die rijkdom: twee schepen vol met grote vissen. Wanneer 

ze deze vissen in de zon gingen drogen, zodat ze niet bedierven, konden ze er 

vrij veel geld mee verdienen. Geld voor zijn vrouw en kinderen.  

De visser Simon kon het niet begrijpen dat Jezus dit grote wonder had gedaan. 

Dat zelfs de vissen in het meer zich door hem lieten sturen. Daar werd hij stil 

van. Nog nooit eerder had Simon zo goed beseft dat Jezus de Zoon van God 

was. En die Jezus was nu bij hem aan boord. Bij hem, Simon, een eenvoudige 

visserman uit Galilea. Hij met zijn grote mond die altijd vooraan moest staan en 

veel verkeerde dingen deed. Op dat moment vloog het Simon aan. Hij moest wat 

zeggen, maar wist niet wat. Maar zo kon het niet blijven. 

Hij liep naar Jezus toe, viel op zijn knieën en zei: ‘Heer, ga toch weg van mij, 

want ik ben een slecht mens.’ 

De Here Jezus begreep wel wat Simon met deze woorden bedoelde. Hij kende 

Simon immers door en door. Hij kende zijn gedachten. Het was niet zo dat 

Simon graag wilde dat Jezus bij hem vandaan ging, maar Jezus zag dat Simon 

het verschil tussen hen beiden nog nooit zo goed begrepen had. Jezus, de heilige 

Zoon van God en Simon, een mens met al zijn gebreken en tekortkomingen. 

Jezus zei tegen Simon: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zal je mensen 

vangen in plaats van vissen.’ 

En na dit woord van zijn Meester was Simon niet bang meer. Hoe zou hij nog 

bang zijn, nu Jezus hem tot zulke grote daden riep? Samen met zijn vrienden 

zou hij mensen vangen. De Here Jezus alleen wist hoe ze dat zouden moeten 

doen. Maar hij, Simon, was er klaar voor. Met Jezus aan boord was niets meer 

onmogelijk. 

 

Na dit wonder op het meer van Galilea stopten de mannen met hun werk als 

visser. Ze volgden Jezus overal waar hij heenging. 

Toen deze mannen jaren later weer een keer gingen vissen was Jezus niet meer 

bij hen. 
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