
Duc in altum 
 
"Duc in altum" ("Vaar naar het diepe" naar 
Lucas 5,4) is het thema van de OFS-YouFra 
ontmoeting in Lisieux. Als ik dit schrijf ben ik in 
Lisieux en heb al enkele dagen van dit congres 
meegemaakt. Het is het eerste congres van de 
OFS op Europees niveau en tegelijkertijd is de 
YouFra, de jongerenafdeling van de OFS, daarbij 
aanwezig. Meer dan 150 mensen, jong en oud.  
 
Een belangrijk gezegde dat deze dagen al vaak geklonken heeft is dat 
onze tijd veel veranderingen kent en daardoor veel uitdagingen met zich 
meebrengt. Uitdagingen om als OFS (en YouFra, die we in Nederland nog 
niet hebben) te reageren op de tekenen én noden van onze tijd. Want dat 
wordt hier in Lisieux wel heel duidelijk. Hoe verschillend landen ook zijn 
met cultuur en religiebeleving: het verandert overal. Welke rol kunnen wij 
daar als christenen op een franciscaanse wijze daarin spelen. 
 
De franciscaanse wijze is er een van vreugde en zuster- en broederschap. 
Twee eigenschappen die in de ontmoetingen tussen mensen in Lisieux 
heel duidelijk worden en tegelijkertijd ook kernwaarden van onze OFS zijn. 
Waar begint het met zuster- en broederschap? Een meisje uit Litouwen, 
lid van de YouFra aldaar, vertelde dat ze als leden van de YouFra een 
sociale taak op zich hebben genomen. Ze gaan naar de mensen die aan de 
onderkant van de samenleving leven (daklozen, eenzamen, palliatieven) 
en zijn aanwezig. Niet meer en niet minder. Soms wat helpen. Gewoon 
laten weten aan de ander dat ze een vriend hebben. Iemand die hen 
respecteert en aanwezig is. Terug in de YouFra-groep reflecteren ze over 
wat deze nabijheid met de jongeren doet. Veel! 
 
Als Jezus aan de vissers, die een hele nacht niets gevangen hebben, 
vraagt om naar het diepe te varen en daar hun netten uit te werpen, dan 
is dat voor die vissers eigenlijk een onmogelijke opdracht. Op die plek en 
op dat uur nog vis vangen is onmogelijk! Maar ze varen wel uit en gooien 
hun netten uit. Het woord van Jezus is aan de ene kant dus zo 
onwaarschijnlijk, maar aan de andere kant toch zo verwachtingsvol dat 
het opgevolgd wordt. En zie, het net scheurt bijna. Wat Jezus vraagt kan 
dus onmogelijk lijken, maar heeft ongekende resultaten. 
 
Waar hikken wij tegen aan? Als we even nadenken valt genoeg te noemen. 
"Gewoon doen" is het antwoord. "Vaar naar het diepe" zegt Jezus, ook 
vandaag tegen ons. Overschrijd de grenzen van jezelf. Durf het aan. 
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