
 

1 
 

                                                                             Delft, 26 april 2020 

                                                                                     Johannes 21: 1- 14 

Laat je verrassen … 

  

En toen stond de klok stil.  

Er draaide iets heel groots vast, de motor van ons zichtbare leven. 

Toen alles stil stond, kwam er ook veel moois tevoorschijn.  

Nieuw leven juist in deze prachtige lente maand. 

Voor de ramen van een verzorgingshuis- ineens een optreden live van een zangeres,  

zelfs de repetitie van een ballet met kostuums. Nee, we kunnen niet naar binnen 

maar we delen onze machteloosheid, onze frustraties openlijk met elkaar.  

Ook na de boodschap van minister president deze week: volhouden! 

Nog zeker vier weken- te gaan.  

Het went wel, wachten achter de streep.  

Maar toch is er ook boosheid, hoe ver moet je gaan met alle beperkingen? 

Van de week was ik voor een paar uur in de Nieuwe Kerk.  

Met een team vanuit de Raad van Kerken zijn we er voor opvang en een praatje,  

ook op afstand.  

Er kwam een jonge man, Amaru- zo vol verdriet en zo boos.  

Het moest eruit: ik haat God om alles, en ik houd van hem.  

Het luchtte hem zichtbaar op. En toen kwamen de tranen… 

Er kwamen bekenden langs, ook van Vrijzinnig Delft. 

We waren ontroert, toen we elkaar zomaar weer echt mochten zien.  

Het leek een cadeau, een verrassing.  

Hoe kostbaar, zo kwetsbaar. 

Dit fragiele, dit nieuwe bewaren voor straks, dacht ik nog.  

Als alles weer gewoon gaat worden. 

Als we terugkijken… 

Corona- legt ons leven bloot, als een vis die wordt gefileerd op het droge.  

Bij alle nieuwe aandacht voor elkaar is er ook dat ene, alleen. 

Hoe kom ik er door?   

Corona duwt ons naar binnen, al wil je dat niet. 

Trek je je terug achter de voordeur- ik red me wel … 

Klamp je je nog meer vast aan datgene wat je wel hebt.  

Je huis, je eigen dingen, je tuin misschien. 

Zoek je houvast waar je het niet wilt, eet je teveel of drink je teveel. 

Hoezo is dit een verrassing?  

Knagen de vragen- 

Komt dit nog goed? Geen omzet, zoveel verlies. 

Kan ik het volhouden, heb ik zelf wel genoeg veerkracht? 

Ik denk aan het telefoontje van een paar dagen terug:  

al 20 jaar is zij aan huis gebonden, nu in een rolstoel.  

Opgesloten in haar huis, in haar eigen lijf met MS- dat vraagt wel om een innerlijk 

kompas; juist nu: want de klok staat stil.  

Rustig in evenwicht- vraagt zij en geeft zij. 

 

Op dit punt gaan we terug naar het verhaal.  

De leerlingen van Jezus- zijn ook na de Paasmorgen, in de nacht op het meer.  

Het is doodstil over het water, als de zon opkomt.  

Er roept iemand van de oever: hebben jullie soms iets te eten?  

Nee, nog niets gevangen. 

Dat ene beeld, die paar woorden- daar word ik stil van. Ik ben verrast. 
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Op de oever- staat een nieuw kwetsbaar mens, 

iemand zoals jij en ik, Hij vraagt heel doodgewoon: 

Hebben jullie voor mij iets te eten?  

 

Hij wordt niet herkend in het oude leven.  

De vissers, de boeren. Gesloten- is hun leven, vasthouden zoals het was.  

Op die  ene breekbare morgen na Pasen, breekt hun oude leven open.  

Ook aan jou en aan mij wordt de vraag gesteld. 

Hoor jij de nieuwe mens aan de over van jouw meer? 

Heb je voor mij iets te eten? 

Kan ik oude patronen wel doorbreken? Ze geven nog steeds enig houvast. 

Nee, klinkt op als een soort van reflex, ondanks al ons geploeter. 

Toch altijd gedaan zoals wij het hebben geleerd.  

Nee, ik heb geen ruimte voor jou… Maar toch: 

Er komt een tijd dat het oude leven niet meer werkt,  

en die tijd is nu. 

Gooi je netten uit aan de andere kant!  

Laat je verrassen. 

 

De netten zijn zo vol met vis, dat ze bijna scheuren. 

Natuurlijk zit hier een diepe boodschap in.  

Vissen zwemmen niet zomaar om een bootje heen,  

ze houden de vissers echt niet voor de gek! 

De levende, de nieuwe mens daagt de vissers uit.  

Probeer het eens op een andere manier:  

Laat je verrassen. 

 

Hoe gaan wij verder als alles weer op gang gaat komen?  

Zoek je haastig de weg weer terug? 

Een kerkdienst ook weer net als toen- voordat we Corona leerden kennen? 

Of zoeken we verder naar nieuwe wegen, uitgedaagd door wat Corona  

ons ook heeft geleerd. 

Hebben we elkaar ook opnieuw leren kennen in de wind van het leven, 

op de grens van de dood?  

Zo verschillend als we zijn. 

Beiden, oud en nieuw zullen we inweven tot een mooi nieuw tapijt.  

Ook Jezus bleef ondanks alles trouw aan de Thora.  

Als weg, als kompas voor een nieuw, bevrijd bestaan.  

Vanuit die ene vraag, die ons verrast:  

Heb jij misschien iets te eten voor mij? 

In deze ene vraag klinkt het hele leven mee, de nood van de ander,  

de kinderen op de Griekse eilanden met hun ouders. 

Het verdriet van wie nu niet verder kan. 

Waar je deze ene vraag kunt horen: 

Heb je iets te eten voor mij? daar gaat iets open in jou.  

En je weet dat je nu ook zelf deze ene vraag durft te stellen:  

Heb je misschien iets te eten voor mij? 

Als de vissers de volle netten op het strand slepen heeft de nieuwe mens  

alvast een vuurtje gemaakt.  

De stoere vissers eten van het brood en van de vis.  

in de vroege morgen rond het vuur. 
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Nieuw en oud verweven met elkaar, zo is het ook in ons eigen leven.  

De klok staat stil, nog vier weken te gaan.  

Laat je verrassen: hoe nieuw het gewone kan zijn.  

Hoe gelukkig je wordt van zomaar een glimlach helemaal voor jou alleen,  

op straat en straks weer in de tram. 

Laat je verrassen: door de ander en door jezelf met die ene vraag:  

Hebben jullie voor mij soms iets te eten? 

Een vraag die uitnodigt tot een antwoord.  

De levende, de nieuwe mens in jou en in mij. 

 

Toen de mens anderhalve meter was, 

kwam de lente dichterbij. 

De kersenboom bezocht me door het raam. 

“Schrijf gedichten over mij” zei ze. 

“Ik heb net  

  mijn hardste tijd  

  achter de rug. En nu 

  ben ik volledig druk 

  om genoeg kilo’s kersen te maken 

  voor de komende zomer.” 

Ik luisterde en dacht: deze dam 

praat al jaren met mij. 

maar pas net 

heb ik haar gehoord. 

(Rodaan Al Galidi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


