
Jesaja 63 : 7-14 / Marcus 6 : 45-52 
 
Gemeente van Christus, 
Dat Jezus stormen tot bedaren brengt wordt door de evangelisten meerdere keren verteld en dan 
ook nog in verschillende variaties. 
Het zou te veel tijd vragen om daar nu verder op in te gaan. 
Maar het geeft wel aan dat het hier om een belangrijk item gaat.  
Vanmorgen lazen we erover in Marcus 6. 
Het gaat in zo’n verhaal om veel méér dan een mirakel, met daarbij de steeds weerkerende vraag of 
dat wandelen over water natuurkundig wel mogelijk is….. nee dus. 
Discussies daarover hebben veel negatieve energie opgeleverd. 
Wij stellen vanmorgen de vraag wie toch die hoofdpersoon uit dit verhaal is, van wie verteld wordt 
dat hij over water loopt.  
En wat dat dan wil zeggen, dat hij – Jezus - het water de baas is ? 
Jezus staat overduidelijk in de geloofs- en verhalentraditie van Israël. 
En die verhalentraditie vertelt over een God die een bevrijder is. 
Een bevrijder die bevrijdt uit de chaos en die aan het doodswater grenzen stelt. 
Dat lees je al op de eerste bladzij van de bijbel, in het scheppingsverhaal.  
De oerchaos wordt bedwongen en er ontstaat orde, veilig land waar leven mogelijk is. 
Zo wil deze God het hebben.  
En Hij -God- zag dat het goed was, wat in de taal van de bijbel ook betekent dat het goed komt ! 
Het gaat dus uiteindelijk om een belofte. 
Steeds weer wordt dàt thema in allerlei verhalen doorgegeven. 
Verhalen, doorverteld en later ook opgeschreven, met de bedoeling dat de hoop en het vertrouwen 
die ze uitstralen niet verloren zouden gaan en dat ook toekomstige generaties het met die verhalen 
zouden kunnen uithouden, wanneer zij door stormen worden overvallen. 
Zo ontstond in Israël een unieke traditie van luisteren naar de geloofservaringen van het 
voorgeslacht. 
Jesaja 63, waaruit wij vanmorgen lazen, laat daar iets van zien. 
De schrijver herinnert aan de goedheid, de ontferming en de liefde van God in het verleden. 
Hij vertelt over een bevrijder-God die zó verbonden is met zijn mensen dat, wanneer zij in nood zijn 
ook Hij-zelf in nood is. 
Dat laatste is bijzonder. 
Maar waar is Hij nu ? 
‘Hij die Mozes ter zijde stond met zijn luisterrijke arm, en die voor zijn mensen het water kliefde’, 
waar is Hij nu dan gebleven, vraagt de profeet zich af. 
Hij lijkt vergeten, er zijn belangrijker zaken, en het oorspronkelijke vertrouwen in deze God lijkt 
gaandeweg verdampt, ook doordat er zich andere goden aandienden, de afgoden van de wereld, 
goden van geweld en onderdrukking en machtsmisbruik, goden die een vrede bewerken die geen 
vrede is. 
Maar is deze bevrijder-God van toen daarmee dan voorgoed verdwenen….. de God voor wie de zee 
vluchtte en de Jordaan zich terug trok ? (om met psalm 114 te spreken) 
Die God kan volgens de schrijver van dit derde Jesajaboek zeker opnieuw in beeld komen, overal 
waar men hem weer toelaat en opnieuw vertrouwen schenkt. 
En anders komt Hij zèlf wel, omdat de nood van zijn volk immers zijn eigen nood is geworden. 
Dat laatste zien we ook bij Jezus gebeuren. 
Hij zag dat zijn leerlingen in nood verkeerden en toen werd hun nood ook zijn nood. 
En dus wilde Hij bij hen zijn, door niets gehinderd. 
Over het water komt Hij aangelopen, als symbool van de bevrijder-God uit de oude verhalen. 
Dit evanglieverhaal heeft altijd tot de verbeelding gesproken. 
In dat bootje, met aan boord die angstige discipelen, herkende men al heel vroeg de kerk,  kampend 
met storm en tegenwind.   



Augustinus dacht daarbij vooral aan een heel kwetsbaar bootje en niet dat grote en volledig 
uitgeruste slagschip waarop de kerk láter is gaan lijken.  
Dat bootje op het meer kan ook symbool staan voor de wereld die tenonder dreigt te gaan aan 
onrecht, geweld, vernietiging en uitbuiting.  
Dat bootje op het meer kan tenslotte ook, en wellicht niet in het minst, symbool staan voor je eigen 
leven wanneer het dáár gaat stormen. 
Hoe dan ook, steeds gaat het daarbij om de vraag waar we terecht kunnen en waar we het moeten 
zoeken, wanneer stormen de kop opsteken.  
Dat is een levensvraag.  
De vraag hoe je overeind blijft en niet voorgoed in verdriet, verbijstering of wanhoop wegzingt.  
Wanneer in ons verhaal Jezus over het water naar zijn leerlingen toekomt, wordt Hij niet herkend. 
Zijn leerlingen denken dat de figuur die op hen afkomt een geestverschijning is – een ‘fantasma’ - 
staat er in het Grieks, een angstaanjagende schim. 
Ze raken in paniek en daardoor wordt Jezus niet herkend. 
Maar juist dan legt Marcus in dit verhaal Jezus woorden in de mond die uit die oude verhalentraditie 
van Israël komen, zoals: “Blijf kalm” en “Ik ben het” en “Wees niet bang.” 
Dat zijn sleutelwoorden uit het boek Exodus, -Exodus 14 - waar verteld wordt hoe de Israëlieten, nog 
maar net bevrijd uit Egypte, achtervolgd worden door de Egyptenaren, terwijl ze geen kant 
uitkonden omdat de Schelfzee hun de weg versperde.  
Toen klonken die woorden al - Wees gerust, wees niet bang, Ik ben het. 
En u weet, dat -‘Ik ben’- komt uit het roepingsverhaalverhaal van Mozes bij de brandende braambos, 
toen hij vroeg naar de ‘naam’ van deze God. 
Maar een naam krijgt hij niet te horen – alleen een belofte: ‘Ik ben’ – Ik ben er altijd bij – anders 
gezegd, vertrouw mij. 
Ik ben het, zei ook Jezus….en toen Hij bij hen aan boord stapte ging de wind liggen. 
Alles wat in dat Eerste Testament geschreven staat, in de Tora, bij de profeten, en in de geschriften, 
klinkt hier door - IK ZAL ER ZIJN – en dat als het verborgen geheim van de God van Israël.   
De vraag is of wij nog ontvankelijk zijn voor dat geheim, voor die ervaring. 
De discipelen, op dat moment in dat bootje, in ieder geval niet. 
Marcus vertelt: “Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht” – “ze waren niet tot inzicht 
gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.” 
Dat verwijst naar het verhaal van de wonderbare spijziging met vijf broden en twee vissen, dat direct 
aan ons evangeliedeel, voorafgaat en waarnaar ons evangeliedeel verwijst.   
Het gaat bij de discipelen, zegt Marcus, om een gebrek aan inzicht. 
Een inzicht dat ze dus opgedaan zouden moeten hebben bij die wonderbare spijzinging met vijf 
broden en twee vissen.  
Ook dàt verhaal wordt trouwens door de evangelisten, ook in gevarieerde vorm, meerdere keren 
verteld, omdat het zo’n belangrijk verhaal is. 
Jezus voedde de mensen die naar hem toegekomen waren, met wat er voorhanden was, en dat was 
niet veel: vijf broden en twee vissen. 
Wie zou hier niet onmiddellijk denken aan de vijf boeken van Mozes, de Thora, en aan die andere 
combinatie van Profeten en Geschriften?  
Vijf en twee. 
Dáár moest Israël het uiteindelijk van hebben, daarin lagen ook voor Jezus zijn bronnen van kracht en 
vertrouwen. 
Jezus, vertelt Marcus, gaf de mensen daarover toen uitvoerig onderwijs. 
Het slot van dit broodverhaal vertelt dat er vijfduizend mensen werden gevoed - vijf is het getal van 
Israël - en dat er na afloop twaalf manden met brood over waren – twaalf slaat op de twaalf 
stammen van Israël.  
Genoeg voor altijd voor héél Israël: Tora, Profeten en Geschriften. 
Even terzijde……in een tweede versie van dit verhaal (in Marcus 8) wordt, via een andere 
getallensymboliek, verteld dat er zelfs genoeg is voor alle volken, voor heel de wereld. 



Door wat er met de broden was gebeurd, tekent Marcus dus aan, waren de discipelen nog niet tot 
inzicht gekomen.  
Hij benoemt dat dan als hun hardleersheid. 
Een hard aandoend woord dat je ook met –gebrek aan inzicht-kunt vertalen. 
Ook in Jesaja 63 komt die hardleersheid, dat gebrek aan inzicht, naar voren. 
Het volk, dat na de ballingschap voor grote uitdagingen staat en toekomstbepalende keuzes, lijkt dat 
oude geheim te zijn vergeten.  
Deze ‘derde Jesaja’ moet optornen tegen de diepe ontgoocheling die zich van de teruggekeerde 
ballingen had meester gemaakt, omdat de mooie toekomst, die de ‘tweede Jesaja’ had 
voorgespiegeld, vooralsnog uitbleef. 
Het opnieuw inrichten van een samenleving volgens de richtlijnen van de Tora en de  wederopbouw 
van de tempel, ondervonden veel tegenwerking, er waren wel belangrijker zaken, vond men….. 
tegenwind dus. 
De verhalen van vroeger speelden geen rol meer.  
Zou het kunnen dat ook wij daar last van hebben, van die ‘hardleersheid’, zoals Marcus het noemt ?  
Anders gezegd dat dit verborgen geheim van de Eeuwige gaandeweg is weggeëbd ook uit onze 
belevingswereld ? 
Dat het om een geheim gaat maakt het er niet eenvoudiger op, want een geheim laat zich niet 
zomaar eventjes verwoorden, bij een geheim moet er iets ontdekt worden. 
Laat ik daar dieper op ingaan. 
Marcus vertelt dat wanneer Jezus bij het scheepje met de leerlingen aankomt, Hij hen eerst wilde 
voorbijlopen. 
Daar is veel over nagedacht, wat daarmee gezegd wil zijn…..Hij wilde aan hen voorbijlopen. 
In het Oude Testament is dat geen vreemde gedachte, ‘God in het voorbijgaan’  
Dat beleefde Mozes toen hij God wilde zien, (Exodus 34) maar niemand kan God zien - dat is een 
mens niet gegeven – en daarom moest hij zich verbergen in een grot.  
En toen trok God aan hem voorbij zodat hij God slechts achteraf zag, in de rug, nadat Hij 
voorbijgegaan was. 
Ook in die bijzondere nacht van de uittocht uit Egypte is er sprake van dat God aan zijn volk 
voorbijtrok om het te bevrijden van de Egyptenaren. 
Al die bevrijdingsverhalen van Israël zijn dan ook verhalen achteraf. 
God ging voorbij, maar dat inzicht ontstaat pas achteraf. 
De dichter-theoloog Tom Naastepad zegt het als volgt: 
Hij gaat aan ons voorbij, om ons vervolgens vóór-te-gaan. 
Naastepad beklemtoont dit ook bij het evangelieverhaal van vanmorgen. 
Jezus wilde aan zijn leerlingen voorbijgaan opdat ze hem vervolgens zouden kunnen volgen.  
Zoals in het uittochtverhaal de Israëlieten een wolk volgden die voor hen uitging. 
Zulke verhalen doen ons vermoeden dat er een geestelijke kracht is die vóór ons uitgaat. 
Een kracht ook die er al was voordat wij er zelf waren. 
Een geestelijke kracht vanuit een andere dimensie, groter dan onze werkelijkheid. 
Een verborgen kracht waarvan heel het leven, 
ook ons eigen leven, is doortrokken. 
Niet een kracht die ons op voorhand voor stormen vrijwaart, maar die ons wel door de stormen heen 
helpt, ook al denken we zelf op dat moment dat het een verloren zaak is. 
Een kracht die ons weerbaar maakt, meer dan we zelf ooit hadden dùrven denken. 
Vraag me niet hoe, maar noem het een kracht van de andere kant. 
Geen kracht ook die ons vooraf aanzet tot overspannen geloofspretenties, maar wel achteraf aanzet 
tot vertrouwen. 
Noem deze kracht dan maar God, of de Eeuwige, of de Onnoembare of de Aanwezige. 
Maar dring elkaar daarbij niets op.  
In ieder geval niet meer dat eeuwig opperwezen, dat alles vast in handen heeft en bestuurt en met 
alles zijn ondoorgrondelijke bedoelingen heeft. 



Wel een onvoorstelbare kracht, die van doen heeft met het mysterie dat ons leven omvat.  
Een geestelijke kracht die ons, zoals gezegd, altijd vóór is, in de dubbele zin van het woord, die er al 
was voordat ik er was èn die voor mij uit gaat. 
Die kracht maakt dat mensen niet opgeven en zich blijven inzetten voor een betere wereld, al is er 
nog zoveel tegenwind, alle tijden door. 
Een kracht die de hoop gaande houdt. 
Door die kracht kunnen mensen mij tot steun zijn en kan ik anderen tot steun zijn. 
En juist op die momenten waarop de kwetsbaarheid van het leven ons parten speelt en wij die 
kwetsbaarheid willen delen.  
In een wereld waarin alleen maar vooruitgang telt, onverbiddelijke targets moeten worden gehaald 
en zelfredzaamheid wordt verheerlijkt,   dreigen mensen het inzicht daarin kwijt te raken en te 
vergeten te zijn - wannéér de storm dan losbarst – hoe groot de kracht is van nabijheid die tijd vraagt 
en van het delen van kwetsbaarheid. 
Mijn aandacht werd getrokken door de foto, hier rechts van mij, van Niokiktjien. 
Tegen het einde van het fotoproject stierf, na een kort heftig ziekteproces, haar moeder aan kanker. 
Het ging zó snel, schrijft ze, dat het als een golf over haar en haar drie zussen en broer heenging. 
Dichtbij de woonboot, hun ouderlijk huis, maakte ze toen deze foto: vier mensen die hun 
kwetsbaarheid en verdriet delen en weer met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, kracht 
opdoen. 
‘Zien, soms even’, en ‘In het voorbijgaan’, zegt Huub Oosterhuis. 
Maar ondertussen zal er nog wel verder geroeid moeten worden over het dreigende water. 
Maar je kunt nu tenminste weer over het water heenkijken richting het doel. Amen.  


