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Diepgans zoeken

Vorig jaar was ik op een gespreksavond in een Exodushuis te gast. In Exodus volgen mensen
na hun detentie een begeleidingsprogÍamma.
Het doel van de avond was om met de bewoners een kerkdienst in een van de Haagse kerken
voor te bereiden- Het zou in die kerkdienst gaan over de wondeóare visvangst uit Lucas 5 : I
ll.
ln het verhaal zien we twee vissersschepen die net van zee gekomen waren. De vissers
spoelen de netten. Dan komt Jezus en Hij zegt tot Simon, een van de vissers: "Ga naar diep
water en zet uw netten uit om te vissen." En dan antwoordt Simon: "Meester, de hele nacht
door hebben wij hard gewerkt en niets gevangeq maar op Uw woord zal ik de netten
uitzetten."
Het was in feite een absurde waag van Jezus aan deze ervaren vissers. Het klonk zelfs
wereldweemd. Want de nacht was bij uitstek de tijd om te vissen. En als je dan de hele nacht
gewerkt hebt en niets hebt gevangen, dan hebje toch niets aan een advies van iemand om er
nog eens op uit te gaaq als je van te voren al weet dat het je dan zeker niets oplevert.

Waarom doen mensen iets tegen hun ervaringen in?
Waarom doen ze iets nieuws, waar ze eigenlijk diep in hun hart zelf niet in geloven?
Ik stelde die waag ook aan de bewoners van het Exodushuis.
Wanneer zou iemand je eÍoe kunnen brengen om iets nieuws te ondememen, tegen je
ervaring in dat het allemaal toch niets oplevert?
In de groep zei een van de bewoners: "Vertrouwen in iets nieuws krijgen, een beetje geloof in
de toekomst krijgerq heeft te maken met vertrouwen datje voelt dat andere mensen in je
hebben."
Een ander zei: "Geloof in jezelf kan ontstaan omdat iemand anders geloof in jou heeft. Een
wiend, een wiendin, een familielid, de dominee in de bajes, begeleiders van Exodus."
Je kunt dus, m wetd gezegd, door in iemand te geloven hem of haar op weg helpen.

De vissers zetten een nieuwe stap in hun vissenbestaan. Ze weken afvan wat al generaties
lang een vast patroon was. En ze deden dat niet omdat zn er zelf in geloofden, maar omdat
Jezus er voluit in geloofde. "Op Uw woord zal ik de netten uitzetten", zegt Simon.
En ze gingen op Zijn aanwijzing naar diep water om daar te vissen.
De vissers gingen letterlijk naar diep water. Je kunt ook figuurlijk naar diep water gaan. Als je
figuurlijk naar diep water gaat, dan kan dat betekenen datje bij jezelf naar binnen gaat kijken.
Je zoekt dan de diepgang in je eigen leven- Als je het zo bekijkt is het niet zo wereldweemd
dat Jezus zegt dat ze diep water moeten zoeken om hun netten uit te zetten.
En ook dat kwam al direct in de gespreksgroep van Exodus naar voren. Om een echt nieuw
bestaan op te bouwen, zei iemand gaat het niet alleen maar om werk en om een huis, maar je
moet ook bij jezelf naar binnen kijken. Je moet onder ogen zien wat in het verleden is
gebeurd. Je moet w€ten waar het met jou verkeerd is gegaarl enje moet daar iets mee doen.
Het nieuwe leven begint dus diep in jezelf.
Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen vanuit onze eigen levenservaring. Want onder de
oppervlakte van ons bestaan kunnen kleine en grote dingen leven die, als we er niets aan

doe4 altijd weer opnieuw op blijven spelen. Kleine en grote blokkades om echt verder te
komen. Veóorgen verdriet, Ingesleten woede. Achtergesteld zijn. Miskend zijn. Pijn. Jezelf
schuldig voelen tegenoveÍ iemand anders. Of iemand anders die schuldig is tegenover jou.
Jezelf niet kunnen waarderen.
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Om het leven van iedere dag aan te kunnerl moet je diepgang zoeken. Diepgang om te
kunnen verwerken, om te kunnen genezen van wat je aan het leven hebt opgedaan.

Nu ik dit schrijf, denk ik aan u als onze landgenoten die in het buitenland in detentie bent.
Als je zelf diepgang zoekt, ofals de wagen van je persoonlijk leven als vanzelf op je
afl<omeq mag je weten dat God deze levenswagen met je wil delen.
Het eerste woord dat van Hem uit over ons gesproken is, is liefde. Hij heeft ons lief. Hij heeft
ons lief, hoe ons leven ook gelopen is.
Met alles wat diep in onszelf omgaat, mogen we ons bij Hem geborgen weten. Hij draagt ons
leven.
Ik hoop dat u in uw situatie iets van Gods aanwezigheid zult kunnen ewaren.

Ik wens u allen Zijn zegen toe.

ds. Jan Eerbeelq
Hooftlpredikant Dienst Justitiële Inrichtingen


