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4. Het Koninkrijk der hemelen en het visnet. 

 

Lezen:  Hooglied 1 

  Mattheüs 13 vs. 44 t/m 52 

Zingen:  Psalm 73 vs. 6, 8 en 9 

        Psalm 89 vs. 8 

 

Inleiding. 

De eerste gelijkenis over de schat zag op Christus verborgen in het Oude Testament. We zagen dat de man niet 

zocht, maar dat de schat gevonden werd. Christus liet Zich vinden door hen die naar Hem niet zochten en naar 

Hem niet vroegen. En toen de man de schat vond was het zijn kostbaarste bezit. We zouden haast zeggen, dat 

Christus voor de man een parel van ongekende waarde was. 

 

Waar Christus verborgen was in het Oude Testament en heel de tempeldienst op Hem wees, zo komt Christus nu 

naar voren in het Nieuwe Testament als de Koopman. Hij gaat Zich openbaren, niet in een schaduwachtige 

dienst, maar als de Profeet. Hij wordt gezonden om het verlorene te zoeken.  

En wat niets was, wordt door Hem alles. Een zandkorrel wordt een parel. Buiten Christus zijn we niets, maar 

door Zijn Geest als de bruid uit Hooglied: zwart doch liefelijk. 

 

En waar de gelijkenissen van net zaad, onkruid, zuurdesem met het oordeel eindigen, zo ook met de 

gelijkenissen die nu voor ons liggen. Dan zal openbaar komen wat het Woord heeft uitgewerkt in het leven van 

een mens.  

 

Samengevat:  

de akker is Christus bedekt in het Oude Testament,  

Christus als de koopman in het Nieuwe Testament en  

het visnet is de jongste dag, waarop Christus zal oordelen.  

 

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een visnet. Ook hier gebruikt de Heere een bekend beeld naar Zijn 

discipelen toe. En daarom is het beeld van het net voor hen duidelijk.  

Met net wordt hier een sleepnet bedoeld.  

Het Griekse woord voor net, komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament en wel hier.  

Ook dat is niet zonder betekenis. 

 

Onderscheid werpnet en sleepnet.  

In tegenstelling van het net waarvan in Johannes 21 vs. 6 gesproken wordt en elfmaal door de Heere gebruikt 

wordt in de evangeliën. Dat was geen sleepnet dat voortgetrokken werd op de bodem. Wat toentertijd haast ook 

niet mogelijk was. Want een net dat wierp je uit aan bakboordzijde van het schip. Dat was de zijkant van het 

schip, waar het roer niet zat. Bij ons zit het roer achteraan het schip, toen zat het aan de zijkant. En als je nu aan 

de bakboorzijde dat net uitwierp, dan werd het door de stroming van het bootje vandaan gevoerd. Het dreef bij 

het bootje weg en ontvouwde zich dan in het water. En dan maar wachten of de vissen erin zouden komen. Het 

was dan onbegrijpelijk dat Jezus zegt, dat het net aan de andere zijde, aan stuurboordzijde uitgeworpen moest 

worden. Want dan zou dat net door de stroming onder het bootje terecht komen, het net zou zich samenvouwen 

en niet uitvouwen en vast komen te zitten onder het bootje en er zou nooit geen vis inkomen. 

Maar een sleepnet werp je uit en trek je over de bodem en alles wat daar ligt, wordt in dat sleepnet gevangen. 

Hier is het niet afwachten of er iets inkomt, maar hier gaat het van de visser uit en geen vis levend of dood, 

ontkomt eraan. 

 

Maar een sleepnet werd over de bodem van de zee, van het meer voortgetrokken en je sleept het net zo lang 

voort totdat je aan de trekkracht voelt dat het net vol zit. Dan trek je het naar de kant en als het net op de kant 

ligt, dan ga je uitlezen. Je scheidt het goede van het kwade. De levende vis van de dode vissen. En de dode 

vissen werp je weg met al het vuil dat door het sleepnet binnengehaald is.  

We zouden kunnen zeggen, dat het net dat de vissers toen gebruikte vol werd door de vis, maar wat Christus hier 
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gebruikt, een sleepnet, wordt vol door het werk van de visser. Bij het ene net zit de visser lijdelijk te wachten of 

er wat in komt, bij het sleepnet wordt door de visser alles verzameld wat in de zee drijft of op de bodem ligt. 

 

Wat heeft het Woord uitgewerkt?  

Christus zendt nu Zijn gedienstige geesten, de engelen, uit om het sleepnet over de aarde te trekken. Niets en 

niemand zal daaraan ontkomen. Daarom maar niet een werpnet, maar een sleepnet. 

Nu is de tijd vol, het net is vol, de bazuin zal klinken en de dag van Christus is gekomen.  

En dan komt openbaar wat het woord heeft uitgewerkt in het leven van de mens.  

Doodgebleven in de zonde en de misdaden of levend geworden door de kracht van de Geest.  

En waar in de Bijbel de zee menigmaal ook gezien wordt als de wereldzee, dus waar de mens een plaats heeft 

gekregen, zo ziet dat hier ook op het Woord, dat is geworpen is in de zee.  

De prediking is uitgegaan onder alle volkeren en dat werkt wat uit. Door dat woord worden mensen “bij elkaar 

gebracht” of misschien beter “van elkaar gescheiden”: de bozen bij de bozen en de goeden bij de goeden, ofwel 

dood of levend, onbekeerd of bekeerd. 

 

Het net is vol.  

De jongste dag breekt aan, overal is het evangelie gebracht en in de hemel klinkt “het is geschied”. 

En dan… dan het oordeel. 

Dan worden alle mensen bijeen vergaderd: 

alle graven geopend, 

wat in de zee onderging wordt er uitgehaald,  

wat op de brandstapels verbrand is, wordt weer tot het lichaam gevormd, wat het had.  

En dan zal alles veranderen, de hierboven genoemden, maar ook de levenden.  

Alles zal in een punt des doods van dood levend gemaakt worden, van sterfelijk onsterfelijk en van verderfelijk 

onverderfelijk. En dan het oordeel. 

Dat is wat Christus bedoeld met het door de engelen bijeenbrengen. De mens komt net als de vissen niet uit het 

visnet los. Er zal geen plaats meer zijn waar we kunnen ontkomen. Dat sleepnet gaat over de gehele aarde en er 

zal niets en niemand achterblijven.  

 

En voordat deze grote schifting komt, is de H. Geest ten hemel gevaren.  

Er is dan geen verandering, geen bekering meer mogelijk.  

Dan kan men bidden tot bergen en heuvelen (Openb. 6 vs. 16) omdat de grote dag van de toorn van Christus is 

gekomen. Maar er zal geen gebedsverhoring meer zijn. Ze zullen de dood zoeken, maar niet vinden. 

Dan zal daar de grote schifting komen. Christus komt dan om te oordelen.  

 

Allerlei soorten vis.  

Kleine vissen, grote vissen, dode vissen en levende vissen. Het gaat over hen, die het evangeliewoord gehoord 

hebben. Vertaal dat maar naar allerlei mensen, die in het net terecht gekomen zijn. Hoeveel kerkverbanden zijn 

er niet, hoeveel stromingen zijn er niet, en deze zijn allemaal in dat net terecht gekomen.  

Hetzij dat zij horen hetzij dat zij niet horen, maar straks zal blijken wat de consequentie daarvan zal zijn. Dan zal 

er niet één mens te verontschuldigen zijn. Dan zal niet één kunnen zeggen: ik heb het niet geweten. Daar liggen 

ze allen op het strand getrokken.  

Ik zal een ander beeld gebruiken, zoals Christus dat Zelf heeft gebruik, nl. één kudde en daaronder zijn de 

schapen en de bokken. En die zitten nu allemaal in dat net.  

 

Vurige oven. 

In het Grieks staat eigenlijk een oven van vuur.  

Het beeld dat Christus ook gebruikt als Hij spreekt van de plaats van vuur en sulfer. Waar het vuur niet wordt 

gedoofd en de worm niet sterft. Daarbij dacht men in Zijn dagen direct aan de plek buiten Jeruzalem. Een plaats 

dat dag en nacht brandend werd gehouden en waar de gekruisigden in werden geworpen. Het vuur verteerde hen, 

maar een hand of voet die buiten dat vuur viel, werd door de wormen gegeten. En dat beeld staat in deze 

gelijkenis ook voor ogen. 

 

Hoe aangrijpend zal het zijn, dat zij die met elkaar optrokken, dan van elkaar gescheiden zullen worden. Dan zal 

een moeder mee oordelen over haar kind en een zoon over de vader (Openb. 20 vs. 4).  
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De eeuwige scheiding. 

De één zal ingaan in de schaapskooi en de ander in het vuur. De één zal geen verdriet meer kennen, waar alle 

tranen afgewist zullen zijn en de ander zal geen vreugde meer kennen, maar eeuwig tranen storten, omdat er niet 

geluisterd is. Omdat de Schat niet begeerlijk was en waar zij de Geest weerstaan hebben opdat zij geen parel van 

grote waarde zouden worden. Daar zal het klinken: niet gewild (let op: het zal niet zijn: niet gekund). 

 

Nu is het wel goed om er op te letten, dat het oordeel de engelen niet is gegeven. Christus zal oordelen, maar de 

engelen zullen Zijn gedienstige geesten zijn, die de bozen wegwerpen in het verderf, en zoals in Openbaring 

menigmaal er een engel was om Johannes te leiden, zo zullen dan ook de engelen van Christus gedienstige 

geesten zijn. In de gelijkenis van de arme Lazarus waren het ook de engelen die Lazarus in de schoot van 

Abraham droegen. 

 

Maar de vraag kan nu komen, dat er wel gesproken wordt over de dode vissen, de bozen die uitgescheiden 

worden en in de oven van vuur worden geworpen. Ze zijn wel uitgelezen (vs. 48). Maar waar zijn dan de levende 

vissen? Daar wordt verder niets van gezegd.  

Dat klopt, want daar is al van gesproken. Dat zijn de parelen die gevonden worden in het nieuwe Jeruzalem. Zij 

zijn dan thuis. Uitgescheiden uit deze boze wereld, verlost van zichzelf, maar door het evangelienet geworpen op 

de stranden der eeuwigheid om het daar te zingen: het is door U, door U alleen. 

 

Toepassing. 

Het oordeel zal over de bozen gaan. Maar in de tijd is Christus voor de Zijnen in het oordeel gekomen. Ze zijn 

vrij gesproken en zijn nu onberispelijk voor de troon van God (Openb. 14 vs. 5). 

Een zandkorrel geworden tot een parel. Een dode vis levend gemaakt door de Geest. 

Thuisgebracht de Koopman. En nu eeuwig met God.  

Ze bleven van zichzelf en voor zichzelf zwartachtig. Maar Christus uitte Zijn liefde en sprak tot hen: doch 

liefelijk. De bruid waarvoor Hij kwam.  

Zo worden in de gelijkenissen de twee wegen telkens voorgesteld. Daar klinkt het Woord nu nog steeds en dat 

woord werkt iets uit. Maar dan zal blijken wat het uitgewerkt heeft. En dat moet u reeds in de tijd weten. 

Waarheen is de reis?  

 

Vragen: 

1. Wat wil het zeggen, dat wereld niet geoordeeld zal worden, maar alrede geoordeeld is? 

2. Wat betekent het als men zegt, dat de levende vis altijd tegen de stroom ingaat? 

3. Tot welk ogenblik is bekering nog mogelijk? 

4. Welke troost mag er toch liggen in deze laatste gelijkenis?  

5. Christus vraagt aan Zijn discipelen: hebt gij dit alles verstaan? Hoe is dat bij ons, bij mij persoonlijk, 

hebben wij het ook verstaan? 

   

 Aantekeningen: 

  

  

 


