“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling
is op het schriftelijke onderwijs.”

Dichtbij, maar toch zo ver weg
John 21:2-6
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Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana
in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen.
3
Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen
naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets. 4 En toen
het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het
Jezus was. 5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij
antwoordden Hem: Nee. 6 En Hij zei tegen hen: * Werp het net uit aan de rechterkant van het
schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de
grote hoeveelheid vissen.
De discipelen vingen niets. Alhoewel ze de hele nacht hard hadden gewerkt, kwamen ze terug met
helemaal niets. Toen zei Jesjeoa dat ze het net aan de andere kant van de boot moesten uitwerpen.
Iemand met gezond verstand zou zeggen “Dat is een verschil van zo’n 4-5 meter. Als er aan deze kant
van de boot geen vis is, dan is de kans dat er aan die kant van de boot ook geen vissen zijn erg groot…”
Maar we moeten niet vergeten dat we niet een God dienen die zich iets aantrekt van “kansen”. Laten we
van de feiten uitgaan.
Hoe groot is de kans dat een zee splijt om mensen doorgang te geven over droge grond?
Hoe groot is de kans dat er vuur uit de hemel komt om een offer te verslinden en al het water dat er
overheen was gegoten, terwijl 450 profeten van Baal toekijken?
Hoe groot is de kans dat een kleine herdersjongen een reus verslaat met een schot uit zijn slinger?
Hoe groot is de kans dat het blad van een bijl gaat drijven omdat iemand een stok in het water gooit?
Ga je het al zien? We hebben het niet over kansen. We hebben het over Jahweh. De Schepper van het
heelal.

Ze vingen de HELE nacht niets. Het gaat hier niet over het feit dat je niks vangt terwijl je aan het vissen
bent met een hengel of een stok. Het gaat hier over niets vangen terwijl je met een enorm net vist. Hoezo
ontmoedigend. Dan vertelt Jesjoea hen dat ze het net aan de andere kant van de boot moeten uitwerpen.
Je vraagt je dan toch af wat ze dachten toen ze dat hoorden.
Ik weet nog dat ik een keer een strip zag waarop iemand die aan het graven was van de zijkant werd
afgebeeld. Hij was al even onder de grond aan het graven en was al bijna bij zijn doel. De strip liet een
man zien die het opgaf en wegliep van de plek waar hij was gestopt. Op het plaatje zag je dat de man erg
moe was en nat van het zweet. Het probleem was dat de man niet kon zien dat hij nog maar een paar
meter was verwijderd van een enorm grote schat. Eigenlijk was het een heel verdrietig plaatje.
Maar tegelijkertijd een plaatje dat voor veel hedendaagse christenen heel herkenbaar zal zijn.
Hoe vaak zijn we vlakbij een overwinning in ons leven geweest, maar hebben we het opgegeven omdat
we geen resultaten zagen?
Als je een beetje op mij lijkt, dan houd je ervan om resultaten te zien. Zelfs als je maar een klein beetje
moeite voor iets hebt gedaan, wil je zien dat er vooruitgang is geboekt. Je verwacht dat je alles wat je
investeert terug zult krijgen op hetzelfde moment.
Het is net als met schilderen. Schilder een beetje, dan zie je een beetje. Schilder je veel, dan zie je veel.
Maar zo werkt het niet altijd in het leven. In het bijzonder als het om de dingen van de Vader gaat. Soms
is het nodig dat we volharden. Gewoon “door blijven gaan”. Maar al te vaak geven gelovigen het op
voordat de overwinning is behaald. Net zoals de man in de strip. Hij had keihard gewerkt en nog steeds
zag hij niets. Hij ging door met werken. Maar nog steeds vond hij niets. Uiteindelijk gaf hij het op. Hij
had geconcludeerd, dat het toch geen zin had.
Hoe vaak hebben wij opgegeven waarvoor de Vader ons een opdracht had gegeven? Wat als de
discipelen hun netten niet aan de andere kant van het schip hadden uitgeworpen?
Dat zullen we nooit weten, want ze deden het wel.
Ik wil je iets grappigs laten zien. Laten we kijken naar de eerste keer dat een aantal van deze discipelen
door Jesjoea werd geroepen. Lees maar eens…
Lucas 5:3-11
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Hij ging aan boord van één van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van
het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. 4 Toen Hij
ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: * Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit
om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht
gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En nadat zij dat gedaan
hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 7 En zij wenkten
hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen
en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer
voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. 9 Want
grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen,
die zij gedaan hadden; 10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die

metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u
mensen vangen. 11 En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en
volgden Hem.
Het verhaal is bijna hetzelfde, maar het gebeurde aan het begin van Jesjoea’s bediening en zorgde ervoor
dat ze ervoor kozen om Hem te volgen. Maar valt het je op dat het niets te maken heeft met Jesjoea’s
bediening? Het ging om hen. En als resultaat werden ze volgelingen van Jesjoea. Ze stonden gedurende
zijn hele bediening aan zijn zijde. Leren, groeien, eten en drinken. De hele tijd met Jesjoea.
Nadat Jesjoea stierf en opstond, gingen ze om de een of andere reden, weer aan het werk als vissers.
Maar zelfs daarin reikte Jesjoea hen de hand. Wat deden ze? Ze luisterden en deden wat Hij zei. Het
resultaat? Zegen. En dan te bedenken dat dit over een visserstocht ging die ze eigenlijk helemaal niet
zouden hebben moeten ondernemen.
Hoeveel te meer zouden wij dan nooit moeten opgeven om te gehoorzamen aan wat Hij zegt dat we
moeten doen in ons leven van elke dag? Zelfs als je denkt dat het toch niets uitmaakt. Zelfs als je het
gevoel hebt dat je alles hebt gedaan wat binnen je bereik is. Zelfs als je het gevoel hebt dat alles wat je
tot op dat moment gedaan hebt je niets heeft opgeleverd. Zelfs als je het gevoel hebt dat je op een dood
spoor zit… Geef niet op wat de Vader in jouw leven aan het doen is. Hou eraan vast. Blijf volhouden.
Loop de wedloop.
Het is niet altijd makkelijk. In feite zien we op vele plekken in de Schrift dat de Vader pas op het
allerlaatste moment uitkomst bracht. Zoals toen Abraham zijn mes geheven had om Izaäk te slachten en
dat door de engel werd verhinderd. De deur van de ark werd door Jahweh gesloten op dezelfde dag dat
de wateren de aarde overstroomden. Jahweh mist misschien veel mogelijkheden om er vroeg bij te zijn,
maar Hij is nooit te laat.
Hoe vaak zijn wij zo dichtbij geweest, en toch zo ver weg? Zijn we trouw gebleven tot het einde? Of zijn
we teleurgesteld weggelopen terwijl we ons niet realiseerden hoe dicht we er bij hadden kunnen zijn?
Doe gewoon wat Hij zegt en werp je net aan de andere kant van de boot. Op tijd, Zijn tijd, zal de zegen
komen.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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