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Preek voor de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk te Den Haag op 4 
september 2022 over Marcus 6:45-52 en 1 Koningen 19: 8-13 
 

Gemeente van onze heer Jezus Christus, 
 
Het zat de discipelen van Jezus niet mee toen zij zich na het wonder van de brood 
vermenigvuldiging per schip naar de overkant van het meer van Galilea begaven. 
Jezus had hen gelast het meer over te varen. Ze kregen te maken met hevige 
tegenwind, zelfs met storm, want zo kan het Griekse woord ανεμος ook vertaald 
worden. Ze kwamen amper vooruit, zodat ze nog steeds op het meer waren toen 
het nacht werd. Geen omstandigheden, waarbij zij en wij ons prettig voelen. Je 
voelt je klein en machteloos wanneer de elementen het voor het zeggen krijgen 
en je je overgeleverd voelt aan de grillen van de natuur. Wij zijn daar de 
afgelopen tijd jaren in toenemende mate mee geconfronteerd. In 2018 toen de 
zomer maar niet ophield en het heel droog werd, het afgelopen jaar dicht bij huis 
toen in Limburg, de Ardennen en de Ahr de hemelsluizen opengingen en dit jaar 
met de tot nu toe onovertroffen droogte. Mijn vrouw Saskia en ik zijn de eerste 
helft van juli in Italië geweest dat de ergste droogte in 70 jaar doormaakt. In 
Toscane waar we voor het huwelijk van een Engels nichtje met een Italiaan 
waren zei men dat ze hete zomers gewend waren, maar geen tropische zoals de 
laatste jaren. En dan laat ik de rest van de wereld gemakshalve maar buiten 
beschouwing. 
Wat moeten we er mee en wat doen we er aan? Meer biodiversiteit waardoor 
de natuur minder kwetsbaar wordt en zorgen voor een betere waterhuishouding 
waar dat nodig is. Dat zijn de antwoorden die je hoort. Maar er wordt ook 
gezegd: we moeten rekening gaan houden met grotere contrasten in het weer 
met alle gevolgen van dien. Want veel gaat het vermogen van de mens om het 
op te lossen te boven. Zouden de discipelen dat ook gedacht hebben toen ze 
speelbal van de elementen leken te worden? Ik vermoed dat ze gedacht hebben: 
God, waarom overkomt ons dit? Want hogere machten speelden toen in de 
duiding van de weersomstandigheden in tegenstelling tot vandaag 
vanzelfsprekend een rol. Maar verder dachten ze vermoedelijk net zoals wij 
vandaag zouden denken: hoe komen we zo snel mogelijk uit deze penarie. 
Kennelijk lukte dat niet zo maar, want ondanks hun geweldige inspanningen 
kwamen ze amper vooruit. Dat is zorgelijk. Zo lijkt het ook in onze tijd te gaan. 
Nieuwe ontwikkelingen dwarsbomen onze inspanningen om controle over de 
natuur en ons leven te krijgen.  Het gevecht met de verwoestende krachten van 
het water, de droogte, de wereldwijde temperatuur stijging en Covid-19  vergen 
het uiterste van de mensheid. En dan hebben we het niet eens over de zoveelste 
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oorlog. Het lijkt kantje boord of we het wel op termijn wel zullen redden. Gaan 
we uiteindelijk toch niet ten onder?  
Hoe blijven we daarin mentaal en geestelijk overeind? Dat geldt ook voor onze  
Kerk. Veel gemeenten hebben in onze Protestantse Kerk in Nederland ook te 
maken moeilijke omstandigheden. Er is een sterkere vergrijzing dan in de 
Nederlandse samenleving. Bovendien is er stevige kerkverlating. We verliezen 
jaarlijks ongeveer 60.000 leden op een totaal aantal van ongeveer 1,5 miljoen 
doopleden en belijdende leden. De rector van de Protestantse Theologische 
Universiteit prof Wisse wees er afgelopen week in een interview in Trouw op. 
Onze kerk probeert van alles om die ontwikkeling te keren. Ik noem een paar van 
die initiatieven: 1. bijzondere aandacht voor de middengroepen in de kerk, de 
dertigers en veertigers, zodat je daarmee vaak ook de kinderen in de kerk 
bereikt. 2. Meer betrokkenheid bij de samenleving in wijk of dorp en je niet 
terugtrekken op eigen erf 3. Het ontwikkelen van pioniersplekken. Dat zijn 
laagdrempelige kerkplekken met vaak nieuwe vormen die gericht zijn op mensen 
voor wie de drempel naar de traditionele gemeenten en kerken vaak te hoog is. 
Daar zijn de eerste groene loten te zien.  Van de naar schatting  50.000 
betrokkenen verspreid over heel Nederland is ongeveer de helft nooit eerder bij 
de kerk betrokken geweest. Maar de betrokkenheid van die 25.000 nieuwelingen 
is ook heel divers, van nauw betrokken, tot af en toe en sporadisch. Het is hard 
ploeteren tegen de sterke tegenwind in en meer dan eens tegen de storm van 
onze seculariserende samenleving in. Nogmaals: hoe houden we het vol en 
blijven we geïnspireerd voor de goede zaak van het evangelie?      
Daartoe geeft dit verhaal van Jezus die over het water loopt ons handvaten. Het 
is op het eerste gezicht een wonderlijke mengeling van een Jezus die de 
discipelen ondanks de slechte weersvoorspelling het meer op stuurt, zelf 
uiteindelijk het meer op gaat, hen voorbij lijkt te gaan, vervolgens bij hen aan 
boord komt en de elementen bedwingt. Wat voor boodschap wordt ons daarin 
verteld?  Dat Jezus alles uiteindelijk oplost? Zo lijkt het wanneer hij onverwacht 
bij zijn discipelen aan boord gaat en de machten van deze wereld tot zwijgen 
brengt. Is hij nog bij onze kerk aan boord? Beseffen we wel voldoende dat we 
het van hem moeten hebben op weg naar vaste grond onder de voeten? Dat we 
zonder hem niet echt vooruitkomen? In Gorssel waar we wonen en kerken is 
75% van de doopleden en belijdende leden boven de 60 jaar. Ik hoorde iemand 
onlangs zeggen: wie zit er over 10 jaar nog in onze kerk? Misschien heeft u die 
gedachte ook wel.  
Maar bij Elia over wie uw lector Martha Michielsen las was het nog erger. Hij zei 
tegen God: ‘ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de 
hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich 
neergelegd’…en hij voegde er aan toe…’Ik ben als enige overgebleven, en nu 
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hebben ze het ook op mijn leven voorzien’(1 Koningen 19:10). Hoe antwoordt 
God daarop? Hij vraagt Elia uit de grot tevoorschijn te komen waarin hij zich had 
teruggetrokken voor de nacht. Krijgt hij nu hulp van God, die nog zijn enige 
houvast is? Het lijkt van niet, want God gaat hem voorbij. Voordat dat gebeurt is 
er een grote, krachtige  windvlaag die van alles verwoest. En daarna een 
aardbeving. En daarna vuur. Maar in geen van deze verwoestende machten is 
God aanwezig. Zij lijken het einde aan te kondigen, maar zij gaan slechts aan Hem 
vooraf. Want hij komt hierna. In het gefluister van een zachte bries dient Hij zich 
aan (1 Koningen 19:12).  
Als we het verhaal van Jezus en de discipelen hier naast leggen zien we duidelijke 
overeenkomsten. Net zoals Elia krijgen de discipelen met de machten van de 
natuur te maken waartegen zij niet opgewassen lijken. Vervolgens lijkt het alsof 
Jezus, die hen in dit natuurgeweld voorbijgaat, hen links laat liggen. Maar dan 
dient Hij zich op ongekende wijze toch aan.  Net zoals bij Elia wanneer hij hun 
onvermogen ziet. Hij brengt de storm in hun leven tot rust en zegt: ‘Blijf kalm! Ík 
ben het, wees niet bang’. Die woorden ‘Ik ben, Ik ben die ik ben, Ik ben er voor 
jullie’ sprak God eens tot Mozes. De evangelist Marcus wil hiermee zeggen: Hier 
in Jezus is God aan het werk. Hij wil onze angst voor de machten van de wereld 
temperen door ons duidelijk te maken dat hij ons niet links laat liggen wanneer 
ons leven in zwaar weer verkeert, maatschappelijk of persoonlijk. Dat is soms 
heel moeilijk te geloven in een wereld op drift of wanneer je door ziekte of gemis 
in zwaar weer verkeert. Dan kan het lijken alsof we niets van God merken en 
alsof hij ons voorbijgaat. Maar hier wordt ons voorgehouden dat hij ons in Jezus 
uiteindelijk niet alleen laat in moeilijke omstandigheden. 
Hij liet Elia niet alleen, hij liet de discipelen toen niet alleen en zal ons ook niet 
alleen laten, omdat wij ook zijn volgelingen zijn. Ik heb dat in mijn leven op 
bijzondere wijze mogen ervaren toen ik in moeilijke omstandigheden verkeerde. 
Dat zou nu te ver voeren om te vertellen. Is na zo’n bijzondere ervaring voor 
altijd de hevige tegenwind, de storm in ons leven, gestild. Ik denk van niet. Die 
tegenwind kan net zoals in de natuur weer opsteken.  Windstil is het maar af en 
toe. Dat was waarschijnlijk ook het geval op het meer. Want er is vertaald dat de 
wind ging liggen toen Jezus  bij de discipelen aan boord kwam. Met even veel 
recht kan vertaald worden dat de wind minder werd, omdat die in kracht afnam. 
Met Jezus aan boord is niet alle tegenwind verdwenen. Integendeel. Er blijft in 
mindere of meerdere mate tegenwind in fases van ons persoonlijk leven en in 
onze samenleving. Windstilte in de natuur wordt ook afgewisseld met wind uit 
uiteenlopende richtingen. De zin van dit verhaal is dat we met Hem aan boord 
de tegenwind aan kunnen. Dat zien we niet zo maar. De discipelen zagen dat ook 
niet zomaar. Er staat dat ze helemaal van hun stuk waren gebracht toen Jezus 
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als een ondefinieerbare geestesverschijning voorbij ging en weer in hun leven 
opdook. 
Ik voeg er nog iets aan toe. Het besef dat we tegen de tegenwind op kunnen in 
ons leven ontstaat soms pas in moeilijke omstandigheden. Althans zo heb ik het 
zelf ervaren. Het meest intens heb ik Gods nabijheid ervaren in twee 
gebeurtenissen op de grens van leven en dood toen de tegenwind het sterkst 
was. Zoals Elia in zijn benarde omstandigheden Gods nabijheid als een zachte  
bries heeft ervaren, zo hebben de discipelen in hun moeilijke omstandigheden 
Jezus’ en daarmee Gods nabijheid uiteindelijk ervaren als een windstilte of een 
zachte bries die hen overkwam. Zo heb ik het ook ervaren. Midden in de moeiten 
van het leven hebben niet de machten van deze wereld het voor het zeggen, 
maar Hij die zich op ongedachte wijze manifesteert als Vader, Zoon en Geest. 
Alleen in dit geloof verliest de soms zo woeste zee van het leven haar angel. Dat 
geloven we niet zo maar meteen. Dat blijkt bij de discipelen. Ze zijn door zo’n 
ervaring helemaal van hun stuk gebracht. Er staat nog bij dat ze nog niet tot 
inzicht waren gekomen na het wonder van de broodvermenigvuldiging. Het 
wonder op zich brengt kennelijk nog geen inzicht met zich mee. Er staat zelfs bij 
dat hun hart verhard was. Dat is niet psychologisch bedoeld, maar geestelijk. Het 
inzicht moet groeien, het moet geestelijk een plek krijgen. Die ervaring dat de 
Vader, de Zoon en de Geest er zijn op de woelige baren van het leven moet een 
plek krijgen in ons geloof. Dat kostte tijd voor de discipelen. Dat kost natuurlijk 
ook tijd voor ons. Pas met Pinksteren brak dat besef bij de discipelen helemaal 
door. Ik hoop en bid dat het geloof en het besef dat God ons ook vandaag niet 
voorbijgaat, maar aan boord komt mag groeien in ons persoonlijk leven en in 
deze woelige tijden in kerk en samenleving. 
 
Amen                                                                                                       Herbert Wevers               


