van Prestatie naar Aanbidding
Vandaag is het de derde zondag na de corona stop dat we weer samen
komen. Als je het leven voor corona met nu vergelijkt, dan zie je
verschillen. Ik heb de afgelopen maanden vooral thuis gewerkt. Dat was
best even wennen in het begin. Ik heb gemerkt dat ik moeite heb met
veranderingen. Dat is niet alleen gerelateerd aan corona trouwens.
Wanneer mijn werkgever zegt dat iedereen moet innoveren in zijn werk,
dan vind ik dat ook lastig.
Wat is jouw reactie op verandering? Herken je het dat het best
lastig is om je gedrag te veranderen?
In deze preek ontdek je 2 veranderprincipes uit het leven van Petrus
die je in het dagelijks leven zullen helpen om vanuit Gods
perspectief naar het leven te kijken. Dit doen we aan de hand van
Lukas 5 en Johannes 21.
Context
In de preekserie ‘Wat leerde Jezus ons eigenlijk’ staat vandaag dus
Petrus centraal. Hij heeft 3 jaar lang dichtbij Jezus geleefd. Hij is als het
ware doordrenkt van het goede nieuws. Voordat we naar het
Schriftgedeelte gaan, zeg ik eerst iets over de context van Lukas 5.
Petrus woonde in Kafarnaüm, een plaats vlakbij het Meer van
Gennesaret, ook wel Meer van Tiberias genoemd. In Lukas hoofdstuk 4
kun je lezen dat Jezus bij Petrus thuis was gekomen en zijn
schoonmoeder had genezen van hoge koorts. Jezus genas daar veel
mensen en daar heeft zich een grote mensenmassa om Jezus heen
verzameld.
Slide 1+2
Lukas 5:1-11 (NBV)
1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het
volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2
zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren
eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen.
3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een
eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte
onderricht vanuit de boot.
4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar
diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen’. 5 Simon
antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en
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niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’
6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in
de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de mannen
in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij
hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze
bijna zonken.
8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en
zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was
verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid
vis die ze gevangen hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en
Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten.
Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen
vangen’. 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze
alles achter en volgden hem.
Simon Petrus en zijn broer Andreas waren ervaren vissers. Ze leefden
van de visvangst. Geen vis betekende geen inkomsten.
Jezus kwam op een slechte dag in hun leven. Ze hadden de hele nacht
gevist en niets gevangen. Ze waren moe, hadden honger en waren
waarschijnlijk een beetje chagrijnig. Hun inzet had niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Ik stel me zo voor dat ze flink aan het mopperen
waren.
Jezus stapte in de boot en vroeg Petrus om een eind weg te varen en
om de netten uit te gooien. De gedachten van Petrus laten zich raden:
“Pardon? Wie is hier nou de expert in vissen? Ik ben een ervaren visser
en ik heb de hele nacht mijn best gedaan en niets gevangen. Toen Jezus
tegen Petrus zei om naar diep water te gaan en om de netten uit te
gooien om te gaan vissen, was het trouwens ook niet meer de juiste tijd
en juiste plek om te gaan vissen. De beste tijd om te vissen is namelijk ’s
nachts.
Hoe dapper en bijzonder is het dat Petrus er toch voor kiest om Jezus op
zijn woord te geloven?! Als het verkeerd zou aflopen, dan zou hij voor
schut staan bij de menigte en bij zijn vrienden.
Petrus deed wat Jezus hem vroeg en de vissers werden overweldigd
door de enorme hoeveelheid vissen die in hun netten zwom. Het was
zelfs zoveel dat beide boten bijna zonken. Kan het zijn dat Petrus ’s
nachts tijdens zijn inspanningen op het water had gemopperd op God en
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klaagde waarom hij geen vis ving?
Slide3
Wat is jouw houding richting God wanneer je iets graag wil
ontvangen, maar het gebeurt niet? Ga je klagen, word je chagrijnig?
Petrus kreeg dat waar zijn leven om gedraaid had: vis, en veel ook!
Zoveel dat het hem bijna liet zinken. Deze vangst zou van hem een
beroemde visser maken in vissersland. Andere vissers zouden jaloers
zijn op zo’n vangst. De verkoop zou een schat aan inkomsten kunnen
opleveren.
Waar vis jij op in het leven? Welke grote vis wil jij binnen halen?
Is het een grote bankrekening of dure spullen, een levenspartner of een
kind? Deze verlangens zijn ok, ze mogen er zijn.
Het is echter wel belangrijk om het de juiste waarde en prioriteit te geven
ten opzichte van de eeuwigheidswaarde.
In deze context mag je de woorden in Marcus 8:36 ook lezen.
Slide 4
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven er
bij inschiet?
(Met andere woorden: wat heb je eraan als je alle vissen in de zee vangt,
maar je met boot en al zinkt?)
De komende 3 jaar zou Petrus intiem met Jezus leven. In het kader van
wat Jezus ons leerde, lijkt Petrus me daarom een goed referentiepunt.
Petrus zou van dichtbij wonderen zien, hij zou dagelijks onderwijs krijgen
over het koninkrijk van God. Hij zou de liefde van God voor de mensen
zien. Petrus zou één van de beste vrienden van Jezus worden.
Toch zou Petrus Jezus verloochenen. Hij zou 3 keer tegen mensen
zeggen dat hij Jezus niet kende.
We gaan nu naar een passage dat zich afspeelt na de kruisiging en
opstanding van Jezus. Op dit moment had Petrus nog niet met Jezus
gesproken over wat Petrus gedaan had bij de arrestatie van Jezus.
Je zult merken dat het verhaal lijkt op het verhaal uit Lukas 5, maar dat
Petrus iets belangrijks geleerd heeft.
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Slide5+6
Johannes 21:1-13 (NBV)
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van
Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en
Thomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen
van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.
3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen’. ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze
stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al
ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat
het Jezus was.5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’
antwoorden ze. 6’Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt
het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet
omhoog konden trekken.
7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’
Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer
had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen
kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze
waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el.
9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.
10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’
11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat
vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het
niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen
durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer
was.13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.
14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat
hij uit de dood was opgestaan.
Vermoedelijk speelt de gebeurtenis uit Johannes 21 zich op dezelfde
plek af als waar de gebeurtenis uit Lukas 5 plaats vond. Weer hadden ze
de hele nacht gevist en niets gevangen.
De 2 verhalen lijken op elkaar. Toch zijn er een paar essentiële dingen
anders in Johannes 21 dan in Lukas 5. In de laatste gebeurtenis
scheurde het vissersnet bijvoorbeeld niet en zonk de boot niet.
In deze tekst is het precieze aantal vissen van 153 opvallend. Ten eerste
omdat de vissers blijkbaar alle vissen geteld hadden. Ten tweede omdat
het aantal zo expliciet genoteerd is door Johannes.
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Zit hier misschien een boodschap achter? Mensen zijn creatief geweest
met het zoeken naar een verklaring waarom er 153 staat, bijvoorbeeld:
- Het is de optelsom van alle getallen tussen 1 en 17
- Anderen zeggen dat het gaat over 100 heidenen, 50 Joden en de 3eenheid
- In die tijd geloofde men dat er 153 soorten eetbare vissen bestonden
en dat dit een beeld is van ‘alle soorten’ van de mensheid die gevangen
zouden worden door vissers van mensen.
Zelf geloof ik vooral dat het heel veel vissen waren. Ik geloof dat het
goede nieuws voor iedereen bedoeld is en dat Jezus voor iedereen
wonderen kan doen. De boodschap vandaag gaat echter niet zozeer
over het aantal, maar over hoe Petrus veranderd is door het goede
nieuws van Jezus.
Het hart van Petrus is veranderd in de periode dat hij met Jezus optrok.
Petrus heeft iets geleerd over zijn inspanningen en over de waarde van
de aanwezigheid van Jezus in zijn leven.
Slide7
1. Van Prestatie naar Aanbidding
De Petrus in Lukas 5 was een werker. De resultaten die hij behaalde
waren een gevolg van de input, de inspanning die hij er in had gestopt.
De gedachte was: als je je werk goed doet, dan moeten er wel vissen in
je net terecht komen.
Jezus gaf Petrus een cadeau waar hij zelf niet voor gewerkt had. Hier zit
de worsteling van Petrus. Hij realiseerde zich dat hij dit cadeau niet
verdiend had en ook niet kon terugverdienen.
Veel mensen worstelen op deze manier met het accepteren van het
goede nieuws. Niet alleen mensen in de kerk, maar ook op straat. Vertel
hen over het goede nieuws en ze zullen denken aan een standaard van
leven waar ze niet aan kunnen voldoen (om het te verdienen) of dat ze
moeten worden zoals de andere mensen in de kerk.
Religie zegt dat de mens zelf ook inspanning moet leveren, het goede
nieuws (evangelie) zegt dat Jezus voor jou heeft gedaan wat jij zelf niet
kon doen. Je kunt je redding niet verdienen. Het is genade en het is
gratis. De ‘werker in je denken’ kun je herkennen door antwoord te geven
op de vraag:
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Hoe vaak denk jij of zeg je tegen jezelf: “Ik moet beter mijn best
doen” Ik moet meer gaan bidden, meer gaan Bijbel lezen etc. om in
het reine met God te komen.
Petrus werd bang toen hij door had dat Hij met de Messias, de Zoon van
God te maken had. Heel begrijpelijk als je kijkt naar de momenten waarin
mensen dichtbij God kwamen in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld
aan Mozes toen hij God ontmoette bij de brandende braamstruik. Hij
durfde God niet aan te kijken.
In het Oude Testament kon de zondige mens niet zomaar dichtbij de
Heilige God komen. Er moesten offers gebracht worden voor vergeving
van onze zonden, voor wat men wel en niet gedaan had.
Jezus zei tegen Petrus: “Wees niet bang”. De toon van Jezus is liefdevol,
uitnodigend, vol compassie. Jezus is onze hogepriester, maar ook het
offerlam voor onze zonden. Dankzij Jezus hoeven we niet meer bang te
zijn voor God. Het koninkrijk van God is dichtbij ons gekomen..
Zie je dat Petrus in Johannes 21 niet meer bang was voor Jezus, ook al
hadden ze nog niet met elkaar gesproken over de verloochening? Petrus
zwom zo snel als hij kon naar Jezus toe. Hij wou bij Hem zijn. Zijn focus
was niet op wat hij gedaan had, maar op wat Jezus gedaan had.
Een verandering die dus plaats mag vinden in ons leven is de
verandering van ‘werker naar aanbidder’. De werker benadrukt zijn eigen
inspanningen, de aanbidder doet de dingen uit liefde en adoratie voor
God, zodat Hij de eer krijgt en centraal staat. Zie je het verschil?
De focus wordt verlegd van mijn prestaties naar Zijn prestaties. Dat is
goed nieuws, want het geeft ons lucht en vrijheid om te bewegen.
Onze houding en onze relatie met God zijn dus niet meer gefundeerd op
onze werken maar op een hart van aanbidding. Vanuit een diep
verlangen om bij Jezus te zijn, waar Hij ook naartoe gaat. Bidden wordt
zo veel meer een tijd waarin je bij Jezus wil zijn. In die atmosfeer gaat
het niet zozeer om de woorden die je spreekt, maar veel meer over de
plaats waar je je bevindt.
Het gedrag van “de werker” kan trouwens ook in de gemeente sluipen in
onze taken en bedieningen. Het legt de focus op onze inspanning. Het
verlangt naar een schouderklopje of compliment van mensen. Bij
tegenvallende resultaten kun je chagrijnig worden. Of de werker gaat
zichzelf vergelijken met anderen om beter te presteren. Herken je dit?
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Ik worstel zelf nog regelmatig met de werker in mij.
Ja, maar het is toch juist goed om voor de Heer te werken en je in te
spannen voor God? Ik begrijp dat punt. En toch gaat het vooral om
het waarom achter onze daden. Doen we onze daden om zelf in de
spotlights te staan, of uit liefde voor God, zodat Hij meer zichtbaar
wordt?
2. Van je zonde naar je Redder
Een andere manier van transformatie, van het veranderen van je denken
is om niet langer gefocust te zijn op je zonde, maar op je Redder. Dit ligt
in het verlengde van de transformatie van ‘prestatie naar aanbidding’.
Hoe reken jij af met zonde in je leven? Doe je hard je best om er niet
aan te denken, om het te negeren? Met andere woorden: in
hoeverre moet jij inspanning leveren om van je zonden verlost te
worden?
Je hebt net als ik vast wel eens een wond gehad. Wist je dat de manier
waarop je lichaam omgaat met de wond een Goddelijk proces is? Je
lichaam gaat meteen aan de slag om de schade te herstellen. Je
hersenen sturen bloed naar de beschadigde plaats om het te herstellen.
Het goede nieuws is dat Jezus juist naar de zondige wereld is gekomen
om herstel en genezing te brengen. Papa God heeft Zijn Zoon aan de
wereld gegeven, zodat Zijn bloed herstel zou geven voor onze wonden.
Zijn houding naar jou is vol liefde en compassie.
Wat is jouw reactie naar God wanneer je gezondigd hebt? Is het
angst of ren je naar Jezus toe?
De Petrus uit Lukas 5 was bang en vroeg Jezus om weg te gaan. De
Petrus uit Johannes 21 zwom zo hard als hij kon naar Jezus toe. Hij
verborg zich niet in de boot, maar wilde bij Jezus zijn.
Dit is een belangrijk principe. Wanneer je op het punt staat om te
zondigen, terwijl je zondigt of wanneer je gezondigd hebt, ren dan naar
Jezus toe! Dit geeft zoveel vrijheid en herstel in je ziel!
We hoeven ons niet te schamen voor onze tekortkomingen en zonden.
Jezus heeft de prijs betaald aan het kruis. De focus gaat dus van mijn
zonden naar de Redder die er mee afgerekend heeft.
Jezus nodigde Petrus en de andere discipelen in de boot uit om samen
te lunchen. Zie je trouwens dat Jezus de vissen die Petrus ving niet eens
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nodig had? Hij was zelf al wat visjes aan het voorbereiden. Jezus als
kok, wat een prachtig beeld!
Misschien denk je nu wel dat het niet zoveel uitmaakt wat jouw
inbreng is of dat je zondigt. Dat begrijp ik. Soms heb ik zelf ook wel
moeite met het ontvangen van Gods nieuws. Het lijkt soms te goed
om waar te zijn en we willen graag ook ergens voor werken. En toch
wil Jezus dat we samenwerken met Hem en dat we op Hem gericht
zijn. De focus ligt dan niet op onze input, maar op onze liefde en
aanbidding voor Jezus.
De principes van ‘Prestatie naar Adoratie’ en ‘van je zonde naar je
redder’ mag je de komende week gaan oefenen.
Slide8
1. Wanneer je merkt dat je een zonde begaat, dank Jezus dan dat Hij
op die plek met je is. Je zult ontdekken dat er veel kracht zit in
aanbidding.
2. Vul deze zin aan voor jezelf en spreek het uit naar Jezus:
Jezus, ik ben onder de indruk van …
3. We zijn nu even stil en je mag nadenken over waar jij van onder
de indruk bent. We zingen daarna het lied ‘heart of worship / hart
van aanbidding’
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