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Gemeente van Jezus onze Heer, 

Het is nacht en de wind is tegen.
 
De afgelopen dag beleefden de leerlingen van die wonderbare SpiJZIgmg, de
 
vermenigvuldiging VëJ1 de broden en de vissen. Met verbaasde ogen hadden ze ernaar
 
staan kijken. Maar ze beseften de betekenis van deze gebeurtenis.
 

Vandaag lezen 'vve dat in het laatste vers: Zij waren bij de broden met tot inzicht
 
gekomen, want hun was ve'TtwJ-d.
 

En ook nu in de nacht, met tegenwind, harde tegenwind, midden op het meer in een
 
wankel vissersbootje, ook nu in deze onstuimige nacht beseffen nog steeds niet waaroim
 
Jezus bij hen is. Ze zijn verwarring. verbazing. ze schrikken van de gebeurtenissen.
 
Het is ook niet niks, je Jezus ziet gaan over het water. en als Jezus bij hen is het
 
schip, dan valt de storm stiL
 

Jezus zal met verdergaan, ook al begrijpen ze waar allemaal om gaal. Maar
 
Jezus gaat verder met hen, is een troost en bemoediging_
 

Aan kind zal bij dit verhaal steevast vragen of het echt waar gebeurd is. dat Jezus kan
 
lopen over het water. Maar naar mate je ouder wordt ga je beseffen, dat we hier in een
 
kleurrijke heeldspraak vertoefen. Ieder ,Noord hier diepe hetekenis: Het water, de
 
zee dat is de dood, en Jezus dat is de Levende. Dit verhaal verkondigt ons nu Pasen,
 
leven sterker dan de dood. Licht sterker dan de nacht, En dat proberen we 111 ons bestaan
 
re geloven, en er kracht uit te putten.
 

Er zitten een aantal eigenaardigheden In dit gedeelte 1-Jfarkus.
 
We lezen dat het nacht is en dan mag je er vanuit gaan dat de leerlingen Jezus niet ZIen,
 
zeker nu er een zware storm staat. Des te wonderlijker is het dat Jezus hen wél zier. Het
 
zien van de leerlingen is blijkbaar een ander zien dan dat van Je7,us.
 
Jezus ziet getob en hun angst voor de storm, vrez:en voor leven~ maar ZIJ ZIen
 
Jezus a,m voor een spook een geestverschijning en ze schreeuwen het uit van angst.
 
Het zien van Jezus is een ander zien d{Ln van de mensen.
 

Een andere eigenaardigheid in dit gedeelte is Eerst lezen we dat Jezus over het
 
meer en aan hen voorbij wil gaan. Dit doet denken aan God die legen Mozes zegt: Ik zal
 
mijn luister aan jou doen voorbijgaan. Of het denken aan Elia: \Ve lezen in
 
K011illgell: Ell zie j toell de Heer juist zou voorbijgaa11.
 
Maar het eigenaardige lS •. dat Jezus even later 111 het schip klimt, waarin 7:1.111 leerlingen
 
zich bevinden.
 

Zien een van Gnd? God die lijkt voorhij te gaan? Zo zien wij dat met onze 
ogen. Maar is het met in \verkelijkheid een God die het schip van ons leven klimt en 

ons wiî ziin? \Vorden i hedro2:en door onze ei2:en o2:en? Moeten wii niet .J'" -- -4,.;;;- --- - - -'D- -0- - ---- ~ 
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ons hart dan op onze ogen vertrouwen? Kunnen geloven zonder te zien? 



Ten diepste laat Jezus hier zwn, dat God voorbij kan gaan. God gaar inderdaad 
voorhii flan diegenen die ziin riik hlokkeren of te QTondf'" willen richten. M::l::lf le711~. toont 

~ - -..J ------ ----,,;::-;- - - - --.1-- --,";-- ,- -" ------- ......~ ------ --- - - _.- - ---

dat nod de mensen niet in de steek laat. Ook al begrijpen mensen niet zijn naam die luidt 
IK BEN. God is en blijft aanwezig en blijft kracht geven. God geeft kracht als het nacht 
is en de wind tegen. Dat is wat ik h1ijf geloven. 

Het is nacht en 'we hebben de wind tegen. 

De meest geliefde uitleg van dit evangeliegedeelte zege Her schip waar de discipelen zich 
in bevinden. dat is de kerk. En het schin der kerk is terecbtQekomen in een felle storm. 

- - CT ---r - --~ - - 

En de kerk heeft Jezus meer 111 zicht. De angst slaat toe, de Heer is ver weg 

\-Vij zouden kunnen vragen: Herkennen wij ons in die vergelijking? Is de kerk inderdaad 
in een nachtelijke storm terechtgekomen? Heeft de angst ons in de macht? Wij zouden 
misschien zeggen: Ach zo erg is het nu ook weer niet. Je moet het niet al teveeel 
(iramatiç,eren kerk is wel eens een de juiste koers kwijt, dat wel. En dat de kerk 
Jezus niet meer in het zicht heeft, dat valt eigenlijk ook nog wel mee. 

Zo kunnen we dit evangel ie een beetje ver van ons bed hou.den en een beetje van ons 
afduwen. Zo kunnen we de koers van de kerk wel aardig rechtvaardigen. 

f\/Iaar er is meer te zeggen over die hoot waar de leerlingen in bevinden. 
Het is opvallend dat in deze hoofdstukken van Markus veel beweging zit. Jezus bevindt 
zich niet meer op rustige bekende plaatsen, maar trekt er samen met de 
Ze 2:aa.n de \vereld ontdekken. eerst voorziCl1till in de omliQQende domen bij Nazareth,

~_, .I~' <!-,~._, 1 

maar dan steeds verder van )= Naar Hlidf':t en zelfs vijandige 
ontmoeten de meest uiteenlopende mensen, varkenshoeders halve gekken wamrouwige 
dorpelingen, ambtenaren~ 

Er zit een duidelijke beweging in de weg die Jezus ga3t 
Die be'heging zien we ook in die boot op het meer, En als je dan de vergelijking seneus 
neemt tussen die boot en de kerk, dan moete je daarin ook consequent zijn. Die boot is 
geen huis; zo noemen we de kerk wel graag, het huis van God .. her hui'j 'Jan de gemeente. 
Maar een boot is geen huis, maar een vervoermiddel. En een zeer kwetsbaar 
vervoermiddel. De boot moet de opvarenden beschermen tegen het water, maar hij storm 
en wind is het gevaar groOT dat er ongelukken gebeuren. 

Als deze boot het svmhool is voor de kerk. dan zou de kerk dus meer een vervoermiddel 
"". - - - - j 

moeten zijn dan een huis. Dan zou de kerk een plek van beweging en vooruitgang moeten 
zijn in plaats van een rustoord. Dan zouden wij kerkmensen meer met splannen bezig 
moeten ziin dan met de hVTIotheek. En mag ik d~n hier de eondll~ie trekken de kerk --------- --.1-- ------ ---- - --," - ./JC - - . -. - . ,:;. --- -,-. - - - - ---- _.._.-- ----- - .-~ ". 

steeds een 7011 moeten :rijn en niet een doel in zichzelf? Of gaat dat te ver? 

Wat, is eigenl~jk het doel, als we op de woorden van Markus afgaan? Het doel is niet het 
schip, maar het doel is de overkant. En de overkant staat voor: Toekomst, beloofde land, 
de overkant is een streek met gevaren en hedreigingen, maar God zal de kwade machten 
vernietigen zodat er veilig kunnen wonen. 
En doet ons dit niet onmiddelijk denken aan de tocht van Israël door de Schelfzee, in de 
dnwe dorre hete woestiin_ Hun doe! W::lS niet een nomadenhesü!arL fI1:'l?cr hun doel was de ----ç- ------ ----- - -----.)'--- ------ ----- ._-- ----- ---- --- -." - - - -----" -, ---- - -- --- -



overkant van de Jordaan, het nieuwe land.
 
En doet dit ::tHes ons ook niet denken aan de geschiedenis V::ln Jona, die ook ten prooi viel
 
aan het water. Het "\Jas nacht en er was veel te2enwind.
 - - - - - - - -- - ->;:" 

En verbaast het ons dan niet dat al die verhalen vertellen over de kracht van God. 
waardoor mensen gered worden van de chaos en de ondergang? 

De ::l::lnleicling voor ;=tI deze geheurtenissen v::Jnrl::laQ is het verlangen van Jezus om te- - -._- ------- Cl . - -- .- --- - 0-- ------ ·----------c --- - -- _. ----{;.?---~~-

bidden, om alleen te zijn met de Vader in de hemeL Jezus wil ook zelf weer gevoed 
worden, om verder zijn werk te kunnen doen. Daarom zoekt Hij het gebed, om kracht te 
ontvangen en verder te kunnen. 

Jezus heeft dil gebed nodig om de komende chaos te kunnen doorstaan. 
Ook en iuist - - voor - Hem geldt: o· Het- is nacht en de- wind is tegen. -ç,- ,JI- - - - 

Gemeente ons houvast in dit evangelie zit in dat moment waarop Jezus in die boot klimt 
bij zijn leerlingen. Dat moment moeten we vasthouden. want daarin zien WIJ wie God is, 
en daarin vinden wij ook de juiste koers voor om: leven. 

Als '.ve de bewegingen van Jezus volgen: Eerst afdalend Uit de hoge, komend van God, 
dan lopend over het water, sterker dan de dood .. en dan weer omhoog klimmend naar de 
mensen toe. In die hewe:;:!Ïm' is God. God zoekt ons on waar wii ziilL in ons leven. God- - - - - - - - '0 .(.~,. - - - - - - - - - - - l --- ..J.JI 7 - - - - 

is de Levende de Heilige. sterker dan de dood, en God klimt naar ons toe. en is onder 
ons, met zijn kracht, met zijn inspiratie en met zijn liefde. 

En het doel is de overwinning van de chaos. Zoals in den beginne de chaos moest wijken 
voor Ciods schenoende - - :I. - woord.- 1 zo bliift-,,:.. God de chaos-. te liif .....' Qaan. Dat- - zien we - . r - - - Jezxlls~- - - . J" 

vandaag doen. Hij gaat met de kracht van het gebed de chaos te lijL en ook met zijn lijf, 
met zijn voeten, met zijn ogen, met zijn handen. Want de chaos za! niet het laatste woord 
11eb-ben~ 

En hier hebben we het aanknopingspunt tussen dit evangelie en ons alledaagse leven: De 
chaos 'lal niet het laatste "voord hebben. En wat is er veel chaos. Kijk maar naar de 
natuur. Enorme v!oedQ:olven oversDoelen Q:rote delen van EuroDa. en wat doen wii 

"',. lL 4..J JL ,. ..J 

mensen: \Vii nroheren de chaos te keren en het leven te bescherrnen. Kr<lchtiQe
~, r, - - - - <..:_" 

verwoestende orkanen teisteren het amerikaanse vasteland en wat doen de mensen: \Vij 
vechten en bidden en herbouwen wat vernield was. want de chaos zal niet het laatste 
woord hebben. 

Er i~ vee! ch::los. er IS veel l1<lcht en tegenwind. Kiik n:qar leven van de mensen: Een- _. - -- "-- -7 - -- ----.--- - ---- . 0---- ----- --~./ - _._-

oude vrouw krijgt een hersenbloeding zodat het een chaos is in haar hoofd; ze weet niets 
meer, ze kan niet meer praten, ze ligt op bed~ en wat doen wij: vVij verzorgen Wlj geven 
liefde, \vant de chaos heeft nooit het laatste woord. 
Een jongeman krijgt diagnose kanker. We schrikken, want in vee] gevallen is dit een 
doodsbericht; en wat doen vvij: Wij vechten, wij schreeuwen soms, wij bidden, WIJ geven 
liefde en zorg zoveel als we kunnen, in de overtuiging dat de chaos het niet zal nnen. 

En waar halen we de moed en het vertrouwen vandaan om steeds maar weer die chaos Ie 
iijf te gaan? Ik den_k bij God. \Vaar anders worden WIJ gevoed met moed en vertrouwen? 



Met wie anders durven het schip in te gaan dan met God? \Vant Hij is immers degene 
die ons na8X de overkant brengt Zijn Geest komt onze zwakheid te hulp. 

Het is nacht en de vvind is tegen en de chaos ligt op de loer. In familie' s \vaar goede 
verhoudinp-en verstoord 
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gefoeterd. Wanneer je het contact met je kinderen, met ouàers bent hvijtgeraakt, als 
het niet mepT' wiL \Vaar halen v/ij ,hm de inspiratie vandaan om toch door te gaan? Ik 
denk God, van wie wij zeggen: Onze hulp en Sterkte. 

Maar wij kunnen nog meer. Naast het vechten, het liet11ebben, het geloven, kunnen wij 
Jezus ook daadwerkelîjk navolgen, als Hij in die boot klimL '\Tij kunnen Hem i ri! alle 
bescheidenheid navolgen~ Want soms zijn wij in de gelegenheid om ook in zo'n !lootje te 
klimmen ,"vat in een storm terecht is gekomen. Soms krijgen "'Ie de gelegenheid en de 
ruimte om in het leven van een ander binnen te komen. en de ander te helpen om orde re 
scheppen in de chaos. Soms kan dit gelukken. 

Dit is een groot voorrecht, als de ander je toestaat om zijn of haar schip te stappen, 
daar is veel vertromven voor nodÎ!z. Je smeekt de ander aan. ie zoekt de ander on . 

....,...iL " ..J !l- ? 

wellicht een wildvreemde. Maar je innerlijke inspiratie is, dat de chaos het niet zal 
winnen. Wii worden gedreven door het Q"elooL dat niet alles wat er gebeurt samenvalt met..J - ~~:r- - - - ç- -, - - - - - ;.:::J - - - - - 

Gods- - wil. maar dat - - - alles wel omsloten - - wordt- - door- ziin macht. - - - - - - - - - - - J~ 

En daarom komen ook wij beweging tegen de chaos en tegen de dood.
 
En dan doen wij wat wij menselijkerwijs kunnen. Pn hopen en bidden dat God het werk
 
van onze handen zal bevestigen. En net als Jezus proberen onszelf te voeden door het
 
vertrouwelijke gebed met God.
 

En eigenliik Qaat ons Q"elnof nOQ verder. EiQ"enliik geloven wii dat meI de verriizenis van
',-' - .J v--- - - 0 - - - <;;.:.;J - - (;....' - ~' 0 - - ~l'-

Jezus voomoed- C - alle tefwl1wind- en- alle nacht voorhii -- - i~L \Vii.J'-weten met- ons verstand- wel- ., - - - - - - - --"'-.~. -~: 

beter, want wij ervaren de nacht en de storm steeds weer, maar de grond van ons bestaan 
blijft dat God in Jezus de dood heeft verslagen. 

"Neest niet bevreesd, IK BEN bij jullie' zegt Jezus. 
Daarin volgen VI/ij Jezus: Door in dit tijdelijke leven elkaar te steunen en lief te hebben en 
vast te houd.en en te troosten, voorzover dat alles mogelijk 

En \vaar dobbert nu de kerk? 
Houden wi i koers naar de overkant?
 
Of zijn we zo verwikkeld in interne problemen dat we alle kanten opdobheren?
 
Ik heb mij er hogelijk aan gestoord dat er nu al weken lang wordt geschreven over dat
 
boek van den Heyer over de Verzoening. \Vant er moet niet teveel geschreven worden
 
over verzoening, maar daaraan moet dagelijks veel meer gewerkt worden.
 

En dat lIeldt zeker - - ook- voor- de- kerken.- Inmiddels- - - is het_. - niet- - - een- nootie- - ---.J meer maar- Q - . ---- - - ~~ ~ 

dobberen er vele bootjes op het meer. En niet te vergeten: Velen zijn inmiddels buiten de 
hoot gevallen. Wat is dan de koers die wii als Qemeente willen varen? Zouden we dan niet - - '.-;;>- • - - - - - -.J -- "-.'- - - - -- - - - - - - 

tenH!2:an naar de woorden van Markus? Dat wii de Heer ter harte gaan. en dat wii vanuit 
1..j<\-, ,~f' ~ / .1 

Gods liefde de chaos op alle terreinen van het leven bevechten. 



Als gemeente van de Heçf moeten wij koers zetten naar de overkant, naaJ" het land van de 
heelheid en de liefde, her land van verzoening en begrip, het land van veelkleurige en 
talentrijke mensen, Met als uiteindelijke doel het lalld van louter licht, waar heiligen 
heersers zijn. 

Er schuilt uiteindel een diep geloof in die twee hekende liederen Joh. de Heer: 
Scheepken onder Jezus hoede, maar bovenal dat andere lied: Als g'in nood gezeten geen 
uitkomst zieL wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet! 

Ik hoop dat dit genoeg is voor u allen, om de kornende week door te komen, en om 
nieu\ve ïTIoed te. vatten voor het levenA Gc)d zegene ()ns bij al {)nze inspanningen. I.t\N1EN 


