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De Eshof Hoevelaken – 20 juni 2021 – Rik Willemsen 

Marcus 4:35-41 

Gemeente van Christus, 

Het was een lange en drukke dag geweest. Jezus had weer een grote groep mensen 

toegesproken. Gelijkenissen over zaaien, groeien en bloeien. Hij was inmiddels zó 

populair geworden dat hij de toespraak vanaf een bootje op het water moest doen. 

Vanaf daar kon hij de menigte goed overzien en werd hij tenminste niet de hele tijd 

omvergelopen. Hij had het Koninkrijk van God verkondigd, een werkelijkheid waar nog 

maar weinig van te merken was. Dat maakte de menigte onrustig en ongeduldig. De 

gelijkenissen waren bedoeld om de menigte tot rust te brengen. Jezus had verteld over 

het mosterdzaadje en over van de zaaier die zijn graan ziet groeien maar eigenlijk niet 

weet hoe dat kan. Jezus bemoedigt de mensen dat Gods Koninkrijk nu misschien nog 

klein en nietig mag lijken maar het dat uit zal groeien tot iets heel groots. Ook al weet je 

niet hoe. Maar het groeit wel, ook zonder onze bemoeienis. Laat het los, laat het gaan. 

God zal doen groeien, was de boodschap van Jezus geweest. 

 Laten we het meer oversteken, zegt Jezus aan het eind van de dag. Misschien 

dacht hij daar een rustige plek voor de nacht te vinden of was het een handige 

uitvalsbasis voor de volgende dag. Het water is kalm. Al wiegend op het water slaat de 

vermoeidheid toe en valt Jezus op een kussen in slaap. Plotseling, vanuit het niets, 

steekt er een zware storm op. De boten van Jezus en zijn vrienden zijn overgeleverd 

aan de onvoorspelbare valwinden waar het meer van Galilea bekend om staat. Door de 
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ligging van het meer, 200 meter onder zeeniveau en helemaal omringd door bergen, 

kan het er behoorlijk spoken. Het meer, dat er het grootste deel van de tijd kalm bijligt, 

verandert dan van het ene op het andere moment in een kolkende massa. De schrik 

van elke visserman. Als die valwinden over het meer heentrekken ben je in je kleine 

bootje overgeleverd aan wind, water en zwaartekracht. Het water slaat over de rand van 

de boot waar Jezus ligt te slapen. Het is pompen of verzuipen. 

 Wat een tegenstelling zien we als we ons deze scene proberen voor te stellen. 

Dat bootje stampend op de golven. Paniek bij de leerlingen. En Jezus? Die ligt heerlijk 

op een kussen te slapen. Ik heb een keer in een vliegtuig naast iemand gezeten die zo 

diep aan het slapen was dat ze niet merkte dat we in een heftige turbulentie 

terechtkwamen. Het was dat type turbulentie dat zelfs de stewardessen angstig leken te 

zijn. De piloot probeerde door te stijgen en te dalen de ergste turbulentie te ontwijken 

maar juist deze onverwachte handmatige stuuracties maakten de situatie nog 

beangstigender. Het leek alsof het vliegtuig al stuiterend over de wolken stampte. En 

mijn buurvrouw…die dag heerlijk te slapen onder haar dekentje. Fijn voor haar natuurlijk 

maar het paste voor mij niet bij de situatie. Die kalme rust van een slapende vrouw kon 

ik op dat moment niet samenbrengen met mijn eigen adrenalineniveau. 

 Ook voor Jezus’ vrienden klopt dit beeld niet. De hele bemanning is in paniek en 

Jezus ligt daar maar rustig te slapen op zijn kussentje. Meester kan het u niet schelen 

dat we vergaan? Waar de gewone visserman is overgeleverd aan wind, water en 

zwaartekracht laat Jezus zien dat hij de macht van God heeft om zelfs de elementen te 

kalmeren. Zwijg! Wees stil! Dezelfde woorden die hij eerder gebruikte om een onreine 
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geest uit te drijven. De onreine geest gehoorzaamde, en nu gehoorzaamt zelfs de wind: 

de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 

 Als het verhaal hier zou stoppen zou het niet veel anders zijn dan de vele 

wonderverhalen die over Jezus bekend zijn. Er is onheil, Jezus komt op het toneel en 

bezweert het onheil. Iedereen blij. Dat Jezus de wind tot zwijgen brengt is inderdaad 

een wonderdaad, en het is zo’n beeldend verhaal dat het ook vooral dit aspect is dat 

wordt uitvergroot in kinderbijbels en andere navertellingen. Jezus die de macht van God 

toont door zelfs over de elementen te heersen. Maar er gebeurt meer in dit verhaal. 

Jezus doet twee dingen nadat hij is wakker gemaakt. Behalve dat hij het acute 

probleem oplost spreekt hij zijn vrienden ook geërgerd toe: waarom hebben jullie zo 

weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Voor Jezus ligt het zwaartepunt niet 

zozeer op het bedwingen van het noodweer maar veelmeer op een diepere, geestelijke 

laag: geloven jullie nog steeds niet? De storm, het vernietigende water en de 

reddingsdaad van Jezus zijn het decor voor een les over geloof en vertrouwen. 

 Die diepere, geestelijke laag is ook al te herkennen in de oerbeelden die in dit 

verhaal gebruikt worden. Het thema van een bootje dat overgeleverd is aan de 

onvoorspelbare elementen is een thema dat je ook bij andere religies terugziet, en 

bijvoorbeeld ook in de Griekse mythologie. Maar ook dichter bij huis kunnen we de 

stormachtige zee en het hulpeloze bootje vinden: denk maar aan de geschiedenis van 

Jona. In al deze verhalen staat het bootje symbool voor de levensboot. De zee 

symboliseert de golven van het leven waarop het bootje dobbert. Soms is de zee kalm 

maar er zijn ook momenten van storm. Momenten waarop de golven tegen je bootje 
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aanbeuken, ja zelfs over de reling slaan. Je bootje staat vol water. Het is pompen of 

verzuipen en wat doe je dan in zo’n situatie? Als het water je aan de lippen staat, waar 

komt dan je hulp vandaan, om onze openingspsalm maar eens aan te halen? 

 Misschien denk je nu wel aan een specifiek moment in je leven. Een moment 

lang geleden, toen de golven tegen je levensbootje aanbeukten. Misschien zit je er nu 

wel middenin, in de storm van je leven. Waar komt dan je hulp vandaan? Ik kom 

verschillende reacties tegen op deze vraag. De meest gehoorde reactie is dat de storm 

zo hevig is dat de vraag naar boven komt waar God is in deze situatie. Zo veel ellende, 

zo veel pijn, verdriet en verlies. Waar ben je nu God, nu ik je zo hard nodig heb? Een 

andere reactie is wat ik de ‘actiemodus’ noem. Mensen die uit alle macht zelf proberen 

het bootje varende te houden. Als ze mogen kiezen tussen pompen en verzuipen, dan 

vooral heel veel pompen. Hulp inschakelen zit er vaak niet bij want deze categorie 

mensen wil anderen niet lastig vallen met hun ellende. Beide reacties hebben als 

overeenkomst dat God uit beeld is. Bij de eerste reactie wordt dit hardop uitgesproken: 

God waar ben je nu? Bij de tweede reactie ligt dit wat subtieler. Doordat deze mensen 

zo druk bezig zijn met zelf hun problemen oplossen, lopen ze feitelijk aan God voorbij. 

God verdwijnt langzaam naar de achtergrond omdat het zelf oplossen van de ellende 

alle energie en aandacht opslokt. Ze zijn vastgedraaid in hun eigen neerwaartse spiraal. 

Heel zelden kom ik een derde reactie tegen. Het is de reactie waar Jezus op 

doelt als hij zijn vrienden aanspreekt. Waarom zoveel paniek en zo weinig moed en 

geloof? Jezus doelt op een reactie van berusting, vertrouwen en rotsvast geloof in een 

goede afloop. Eigenlijk doelt hij op de houding die hij zelf voordeed in het bootje. 
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Slapend, op het kussen, ook als de golven over de rand van de boot slaan. Hoe 

kwetsbaar wil je het hebben. Het is natuurlijk een compleet tegennatuurlijke reactie en 

gevoelsmatig klopt dit beeld ook niet. Net zoals dat beeld van mijn buurvrouw in het 

vliegtuig destijds niet klopte. Maar toch is dit de les die Jezus aan zijn vrienden wil 

leren. Het vertrouwen dat ook spreekt uit Psalm 121, waar God wordt voorgesteld als 

een wachter. Een waker die niet slaapt. Zodat wij rustig kunnen gaan slapen. Het 

slapen van Jezus is een tegennatuurlijk beeld dat vragen oproept. Bij zijn vrienden en 

misschien ook wel bij ons. Laat je ons zomaar in de steek? De tegenstrijdige les van 

Jezus is dat zijn slapen juist een teken is van je geborgen weten in Gods hand. Terwijl 

de storm om de boot heenraast, rust Jezus in de geborgenheid van God. De ultieme 

uiting van wat Jezus geloof noemt, of vertrouwen. Het geloof en vertrouwen dat hij zijn 

vrienden toewenst. 

Terug naar onze eigen stormen en onze eigen levensboot. Wat doe je als het 

water over de rand slaat en je met boot en al lijkt weg te zinken in de ellende van het 

moment? Sta je met je handen hoog in de lucht tegen God te schreeuwen, waar ben je 

nou God? Ben je druk bezig om jezelf uit deze situatie weg te vechten, jezelf aan je 

eigen haren uit het water te tillen? Of is het mogelijk om iets van die derde optie te 

oefenen, die Jezus ons leert. Om midden in de storm stil te worden, je terug te trekken 

in de binnenkamer van je ziel en daar te luisteren naar wat de stem van God je te 

zeggen heeft. Te vertrouwen dat God de wachter is die niet zal sluimeren. Die ervoor 

zorgt dat je niet gaat wankelen op het moment dat de situatie menselijkerwijs 

uitzichtloos lijkt. De rust te durven zoeken te midden van alle onrust, dat is de moed 
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waar Jezus het over heeft. In die kwetsbare overgave krijgt het geloof praktische 

handen en voeten. Die derde optie, dat is de les op het meer die Jezus zijn vrienden 

leerde. Een les die ook voor ons klinkt. Een moedige sprong in het diepe. In het volle 

vertrouwen dat je niet dieper kunt vallen dan in Gods eigen hand. 

Amen 


