
 

  

 

Zondag 21 augustus 2022 in de Bergkerk (doopdienst)
Voorganger: ds. Martine Nijveld 

 
 
Lezing uit het evangelie: Lucas 8: 22-25 (NBV21) 
22Op een van die dagen stapte Hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: ‘La-
ten we naar de overkant van het meer gaan,’ en ze voeren het meer op. 23Onderweg viel Hij in 
slaap. Er kwam een hevige storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zin-
ken. 24Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak 
de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot 
rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol ver-
bazing tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?’ 
 
 
Overdenking 
Lieve mensen, allemaal samen gemeente van Jezus Christus, 
 
Best een helder verhaal, lijkt mij, 
dat verhaal over de storm op het meer. 
Of je nu wel of niet 
vertrouwd en/of opgegroeid bent 
met bijbelverhalen. 
Een heel menselijk verhaal ook. 
 
Een groep gaat in de boot naar de overkant. 
Storm overvalt hen. 
En aan het eind is het weer rustig, kalm en stil. 
 
Naar de overkant gaan we allemaal. 
We gaan van a naar b. 
Ook Mauk is aan dat avontuur begonnen. 
We zoeken onze bestemming. 
We hebben zo onze verlangens voor ons leven. 
We hebben idealen. 
Naar  
de 
overkant. 
 
Onderweg komt een storm opzetten. 
Ook dat zal ons niet vreemd in de oren klinken. 
Van die momenten waarop de grond onder je voeten weggeslagen wordt. 
Wie heeft daar geen verhaal bij? 
Je komt in zwaar weer. Het één na het ander soms. Het leven niet meer gewoon. 
Alles ligt overhoop. Zwarte gedachten in je hoofd. 
 
Ik zag een schilderij van Rembrandt bij dit verhaal. 
En dan zie je alle mogelijke reacties op zo’n storm getekend. 
Sommigen zijn volop aan het werk, in de actie, ze hangen aan de touwen,  
proberen het roer vast te houden, de regie te houden, 



 

  

 

anderen krimpen in elkaar,  
hebben de handen vol aan hun eigen angst, 
komen tot niets, zitten het uit, kijken weg of hangen over de reling. 
Vechten, vluchten, bevriezen. Je ziet het allemaal gebeuren. 
 
De boot maakte water, 
hoorden we in het verhaal. 
Letterlijk staat er: 
zij liepen vol, zij zijn volgelopen. 
Niet alleen de boot, ook de mensen op de boot: ze lopen vol met angst, ze zijn volgelopen met 
paniek, radeloosheid, redeloosheid, wat dan ook. 
 
O ja, en dan ligt er ook nog iemand te slapen.  
Dat is wel zo’n vast bijbels elementje: de hoofdpersoon slaapt, 
Jona, Jezus. En ook aan God wordt nog weleens gevraagd: U slaapt toch niet?! 
Jezus, de leider van het clubje op de boot, ligt te slapen.   
Hij is met hen in hetzelfde schuitje. En hij slaapt.  
Is hij zo vermoeid of heeft hij zoveel vertrouwen in de anderen? 
Kan hij alles loslaten? Toonbeeld van overgave? 
 
Hij wordt niet wakker van de storm. 
Hij wordt pas wakker als zijn leerlingen hem roepen. 
Hun schreeuw wekt hem op, doet hem opstaan. 
We vergaan, schreeuwen ze. 
 
Dit verhaal staat ook in twee andere evangelieboeken,  
namelijk die van Matteüs en Marcus. 
En het is altijd aardig om ze te vergelijken. 
Ze hebben hun eigen accenten. 
In het verhaal van Matteüs horen we de leerlingen roepen: 
Red ons, wij vergaan. 
En bij Marcus wordt het een stevig verwijt: 
Kan het u niet schelen dat we vergaan. 
En hoe ook verteld, in alle drie de vertolkingen  
zijn de leerlingen behoorlijk gefocust op wat de situatie met hen doet. 
Niet zo vreemd natuurlijk, gelet op de omstandigheden, maar toch. 
Wij vergaan, help ons, sta op. 
 
Woensdagavond belandde ik even in een nieuwsprogramma 
over de opvang van asielzoekers in een dorpsgemeenschap. 
Wij kunnen dit niet aan, het is teveel, klonk er. 
We zijn met te weinig, we zijn erdoor overvallen. 
Een variant op de schreeuw van de leerlingen leek het: 
red ons, wij vergaan. 
 
Aan tafel zat ook een ondernemer, 
die heel rustig bleef en vertelde over de actie, 
die hij was opgestart om tenten te brengen naar het  
aanmeldcentrum in Ter Apel voor de mensen  
die anders buiten moesten slapen. 



 

  

 

Veel mensen en bedrijven hadden hem gesponsord, 
hij zou de actie zo nog eens  
kunnen herhalen. 
 
Ik merkte bij mijzelf 
dat zijn rust mij weer vertrouwen gaf. 
 
Jezus ligt rustig te slapen. 
En als hij gewekt is, wakker gemaakt, 
bestraft hij de wind en de golven en ze gaan liggen 
en worden rustig. Alsof ze oren hebben: ze gehoorzamen. 
Dat klinkt ons ongetwijfeld gek in de oren,  
die bestraffing van wind en water, 
maar voor een bijbels verhaal  
is het geen vreemd  
element,  
maar een manier om te vertellen, 
dat Jezus de kwade machten terug wil fluiten, 
dat het niet de bedoeling is dat die hun wrede gang maar gaan, 
dat God wil dat de aarde voor mensen  
een veilige plek is,  
waar je niet wordt opgeschrikt, 
waar de bodem niet onder je bestaan uit valt, 
waar je in vrede wonen kunt, 
waar de humaniteit niet wordt bedreigd, 
een plek zonder chaos en rumoer,  
zonder geruzie en oorlogen. 
Dat is Gods overkant. 
En het verhaal doet even een luikje open, 
zodat wij daar iets van zien. 
Als een visioen. 
 
En dan stelt Jezus de leerlingen een vraag, 
het lijkt een vraag om instemming,  
een vraag van ‘doe je met me mee’. 
Waar is jullie geloof, vraagt hij. 
 
En nu is geloof vaak een wat lastig woord, 
wat wordt daarmee bedoeld, 
wat moet ik precies geloven dan? 
Je kunt in plaats van  
het woordje geloof  
ook het woord vertrouwen  
gebruiken. 
En dan is het alsof gevraagd wordt: 
zou jij het ook niet eens  
willen wagen  
met vertrouwen? 
Zou je het niet met vertrouwen willen proberen? 
 



 

  

 

Het is een vraag om een tegengeluid: 
tegen alle angst, tegen het leggen van grenzen, 
tegen het sluiten van deuren en ogen, 
tegen de vertwijfeling in… 
Zou je het niet met vertrouwen en hoop willen wagen? 
Zou je die weg in willen slaan?  
Met MIJ? 
 
De leerlingen geven Jezus geen antwoord. 
Althans niet rechtstreeks. 
Ze praten onder elkaar. Ze zijn er nog niet uit. 
Wie is toch deze? 
Ze aarzelen misschien.  
Wat moeten we hiermee? 
Is vertrouwen echt een optie – een weg? 
 
En vol twijfel en aarzeling vervolgen ze hun reis. 
Ze gaan naar de overkant. 
En naar de overkant gaan we allemaal. 
We gaan van a naar b. 
Ook Mauk is aan dat avontuur begonnen. 
We zoeken onze bestemming. 
We hebben zo onze verlangens voor ons leven. 
We hebben idealen. 
 
Vol aarzeling gaan de leerlingen verder. 
Maar ondertussen hebben ze in hun bootje naar de overkant 
wel iets ervaren van de macht van de liefde van God. 
Van God die met hen meereist.  
Iets ervaren van gedragen te worden. 
Van er niet alleen voor te staan. 
Iets van Gods veilige goede stille wereld gezien. 
 
Stormen zijn ons niet vreemd. 
Maar ook zijn er altijd weer mensen om je heen, 
die iets vertellen van wat en wie hen in dat soort tijden draagt. 
Verhalen om je door te laten inspireren: 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 
 
Amen. 
 
 
Muziekmoment: improvisatie op lied 675, ‘Geest van hierboven’ 
 


