
1 

Spreker : R.GAYTANT Pagina 1  1 

 

DE WONDERBARE VISVANGST 

 

 
 

Lucas 5 : 1 – 11 EN Jesaja 6 : 1-8 

 
Vissen is iets dat de mensen reeds eeuwen heeft beziggehouden, ook vandaag zien 
wij dat het vissen voor de ene een beroep en voor de andere een sport is geworden. 
Ten tijde van Jezus was dit meestal een broodwinning. 
 

Geduld. 
Wanneer men spreekt over vissen, zijn er al veel aan het denken over geduld, 
geduld een vrucht van de Geest. De ene heeft veel geduld, en de andere heeft 
omzeggens geen geduld. 
 
Jakobus 5:7  Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op 
de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen 
is. Jakobus 5:8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. 

 
Wij leven vandaag in een tijd waarin christenen veel geduld moeten oefenen. 
God heeft geduld, en daarom moeten ook wij geduldigheid leren. 
Wanneer wij evangeliseren, of vissen moeten wij geduld hebben, maar mogen niet 
onverschillig worden of moedeloos worden. 
 

Blijheid of teleurstelling. 
 
Zo is ook bij het vissen twee zaken die naar voor komen, namelijk  vinden wij daar 
voor de mens de ene maal een teleurstelling of de andere maal een grote 
blijdschap na een grote vangst. 
Wij kunnen zeggen dat het in een christenleven precies hetzelfde is, wij vinden 
daar een afwisseling van teleurstelling en geestelijke blijdschap. 
Wij vragen ons soms af waarom wij de ene tijd zoveel zegen ontvangen en een 
andere tijd zoveel beproevingen moeten verwerken. 
Toch weten wij dat alles medewerkt ten goede voor hen die God liefhebben. 

 
Petrus had de ganse nacht gevist en niets gevangen! Dat betekende voor hem geen 
inkomsten! Hard werken voor niets! Hij was toch wel een beroepsvisser en had veel 
kennis over het vissen, hij had alles wat hij nodig had, en toch…. 
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Spreuken 10:22  De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. 

 
Deze spreuk illustreert de afhankelijkheid van de mens van zijn schepper. Hij schiep 
de vis, ook de mens. Jezus wil in alles de Heer zijn van ons leven. 
 
In vers 4  
Zien wij dat Jezus het geloof beproeft van een man, namelijk Petrus heeft Hij op het 
oog, en Hij beproeft hem voor de ogen van vele mensen ! 
Petrus had de hele nacht gevist, tevergeefs en waarschijnlijk teleurgesteld door de 
slechte vangst, moe en had zeker slaap nodig, wat ook heel menselijk zou zijn. 
Wij zouden kunnen denken aan alle gemeenteleden die hebben medegewerkt op 
gelijk welke wijze aan onze laatste actie, door de verspreiding van de traktaten enz. 
Vele malen wordt gezegd : TEVERGEEFS , men zou het moe geraken wanneer er 
nooit eens een positieve reactie komt. 
 
Wij zouden durven denken aan PSALM 127 waar staat : 

“Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders daaraan “ 
 

WIJ KREGEN EEN OPDRACHT ALS PETRUS! 

 
15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie 
aan de ganse schepping. 16  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.Marc.16 
 
Ieder van ons heeft deze opdracht van de Heer ontvangen, en de Heer werkt mede 
om het woord te bevestigen ! Vissen is onze opdracht en de roeping van ieder 
christen. 

 
“GA NAAR DIEP WATER EN ZET UW NETTEN TERUG UIT “ 

 

 
 
 
Petrus had de prediking van Jezus gehoord, en dat gaf hem nieuwe moed, nieuwe 
hoop door de woorden van Jezus, een nieuwe blik na teleurstelling.  Jezus had het 
hart van Petrus bereikt, zodat Petrus wilde weten of Jezus de waarheid sprak , of dat 
nu echt iemand was van God gezonden. 
Hij wilde echt weten of Jezus sprak in Gods naam. Was het woord van God waar? 
 
Petrus kreeg ook onmiddellijk de gelegenheid om dat onder ogen te zien en te 
ervaren . 
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Petrus zette een stap in geloof alleen door te DOEN wat Jezus vroeg.  
Het doen wat Jezus vraagt, dat is het wat wij de mensen moeten leren, slechts zo 
zullen ze de waarheid kunnen ervaren, Jezus kunnen ervaren in hun persoonlijk 
leven. 
Normaal ging men in de nacht vissen, en Jezus vroeg het hier op klaarlichte dag te 
gaan! Compleet tegengesteld aan de visserskennis van Petrus. Daarom is het 
brengen van het evangelie, geen product dat verkocht moet worden met reclame. 
Wij moeten onze kennis afstemmen op de woorden van God. 
 

Moeten wij nu mensen vangen? 
 

Met vangen werd bedoeld in het Grieks: het leven vangen, hun leven weer zin geven, 
de mens opnieuw levendiger brengen en laten opleven! 
Waarom lopen de grote kerken leeg? Omdat ze niet het echte voedsel geven, maar 
nepvoeding, als verdichtsels, ceremonie, filosofie ipv van de Bijbel, het levende 
woord!  
 
Iemand die doet wat Jezus predikte, die is aan het bouwen zoals er staat in  
LUCAS 6:46-49 
Wat helpt het als iemand zegt ik ben Christen, en doet niet wat Christus vraagt. 
Wie doet wat Jezus vraagt die bouwt op Jezus, het fundament. Hij bouwt op de rots ! 
Hij zal stand houden. 
Wie niet wil doen wat Jezus vandaag in al Zijn gemeenten predikt, die is aan het 
bouwen op zand. Of bouwt een soort geloof op naar zijn eigen wil. 
Deze zal beetje bij beetje afvallen, het water zal beetje bij beetje het zand van onder 
zijn huis weghalen.  Dit is iets wat niet zo direct gezien wordt, het gebeurt in het hart 
van deze mens, maar op een dag van beproeving valt dit huis in elkaar ! 
Dit is wat voor de deur staat : de grote afval en een antichristelijke weerspannigheid. 
Wij mogen niet opschrikken als wij horen dat 80 % van de grote evangelisten of 
vissers afvallen in deze wereld !   Bidt voor hen ! 

 
VERS 6    DE ZEGEN KWAM VOOR PETRUS 

 
 

Petrus ontving een zegen dat hij nooit had durven dromen, bijna 
zinken door overvloed !  Hij moest zijn collega’s laten delen in deze 
zegen, zijn medemensen waren geen concurrenten, winst voor 
allen die dicht bij Jezus leefden! 
Wie echt met Jezus wandelt mag grote zegen verwachten in zijn 
leven, God zal hem gebruiken, en er is geen grotere eretitel in 
deze wereld dan een “slaaf van Christus “ te mogen zijn. Zo een 
grote vangst : de wereld vandaag zou zeggen , wat een succes, 
wat een winststijging kent dit visbedrijf !, Maar jammer, 

ongelovigen begrijpen niet wat God wil ! 
De concurrentie-gedachte brengt slechts een opgejaagd leven, en geen rustig hart, 
het mag niet binnendringen in het lichaam van Christus, elk zijn winkeltje, met veel of 
weinig klanten!  Het is typisch voor de goddeloze principes! 
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PETRUS HAD BEGREPEN, PETRUS KNIELDE . 

 
De ogen van Petrus zijn open gegaan, hij zag de goddelijke macht van Jezus. 
Petrus had begrepen dat alle macht in Zijn handen lag ! en na zijn belijdenis kreeg hij 
een rustig geweten ! 
8  Toen Simon Petrus dit zag, viel hij voor Jezus voeten neer en zeide: Ga  weg 
van mij, Heer; want ik ben een zondig man. 
 
Na het horen van Gods Woord, na het ervaren van Gods woorden door Jezus in zijn 
persoonlijk leven, in zijn job, besefte Petrus dat hij een zondig van nature was. 
Petrus kwam diep tot besef van de goddelijkheid van Jezus, en dat hij niet verder 
zonder Jezus kon leven ! Hij had begrepen dat zijn leven afhankelijk was van Jezus! 
 

Wat is een zondaar ? 
Iemand die leeft en werkt zonder rekening te houden met de Bijbel, Gods Woord. 
Iemand die de zin van het leven niet heeft begrepen, Gods geest niet heeft 
ontvangen. 
Petrus begreep dat het doel van zijn leven, niet in overeenstemming was met het 
doel dat God heeft met de mens ! 

 
Alles wat Petrus had gedaan, was tot eigen voordeel, en eigen eer in zijn leven, dit 
zijn de dode werken waarvan God spreekt. 
Allemaal werken die geen enkele waarde meer zullen hebben in het hiernamaals ! 
 
Jesaja was zich ook bewust van zijn zondigheid. Hij werd gezuiverd door een kool 
van het altaar, door het vuur van het offer. Wij zijn aangeraakt door het vuur van het 
offer van Christus, en vuur zuivert en reinigt ons van zonden.  
Zo zijn wij als Jesaja gezonden om te spreken. 
 
Mattheüs 4:19  En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. 

 
Alles wat wij doen uit liefde tot Jezus , dat zijn levende werken. 
Onze zegen zal groot zijn, groter dan dat wij hadden durven dromen ! 
Laten wij ijverige vissers van mensen zijn, wat het ons ook mag kosten ! 
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