
 
EERSTE LEZING: BIJ PSALM 62  - KAREL EYKMAN 
Uit: Een knipoog van U zou al helpen. Bij iedere psalm een gedicht. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
OVERDENKING MT 14 VS 22 T/M 33 
 
Hebt u afgelopen zondag toevallig naar Zomergasten gekeken? Als u het 
niet gezien hebt en u kunt het terugkijken, moet u dat echt doen. Een 
diep indrukwekkend gesprek was het, vond ik, met de Turkse 
theatermaakster en columniste Nazmiye Oral.  
 
Haar levensmotto is een tekst die je letterlijk in de Bijbel kunt vinden: De 
waarheid zal je vrij maken. Het staat in Johannes 8 vs 32. Als je mij zou 
vragen waar het gesprek die avond over ging zou ik zeggen: over geloof 
of vertrouwen, een veel mooier woord daarvoor.  Al waren er maar een 
paar momenten dat geloof en religie expliciet ter sprake waren, en gaf 
Nazmiye Oral aan dat ze als het over God gaat er vooral veel is dat ze 
niet weet. Maar ze sprak zeer gloedvol over bevrijding van angst, over 
de waarheid die sterker is dan de leugen, en over alles waar wij mensen 
zo diep mee kunnen worstelen in onze zoektocht naar die bevrijdende 
waarheid.   
 
Ze liet een paar indringende filmfragmenten zien van mensen die 
allemaal op hun eigen manier de strijd waren aangegaan tegen wat hen 
gevangen hield. Een man die vocht tegen zijn verslaving. Een ander die 
uit alle macht los probeerde los te komen van de angst om zichzelf te 
zijn. Weer een ander die zijn angst voor vreemdelingen wist te 
overwinnen. Deze diep menselijke angsten werden niet veroordeeld. Ze 
werden diep in de ogen gekeken. 
 
Het evangelieverhaal van vanmorgen gaat ook over gevangen zitten in 
angst en het verlangen daaruit los te breken. 
 
Het is Jezus zelf die zijn leerlingen het water opgestuurd heeft. Zelf is hij 
niet mee gegaan. Ook bij Mattheus volgt dit verhaal onmiddellijk op het 
verhaal van de spijziging van de 5000, een voor de leerlingen nogal 
overrompelende gebeurtenis. Plotseling kregen ze van Jezus te horen 
dat zij maar moesten zorgen dat al die mensen die vanuit de steden naar 
het meer op Jezus af waren gekomen te eten kregen. Een opdracht 
waarmee ze zich zacht gezegd wel een beetje overvraagd voelden.  
 
En als dat alles achter de rug is en ze nog op hun benen staan te trillen, 
als ze menen Jezus weer voor zichzelf te hebben, gaat het weer anders. 
Hij laat hen het schip in gaan.  



Zelf heeft hij behoefte aan alleen zijn en blijft achter aan de oever. Het 
lied dat we net hebben gehoord brengt hun situatie treffend onder 
woorden: 
                
                Laat Gij ons nu alleen? 
                Laat Gij ons in de nood?  
               Zendt Gij ons heen? 
 
Het is de situatie van de eerste gemeente die ook zonder Jezus verder 
moest en allerlei moeilijkheden het hoofd moest bieden. De leerlingen 
zijn na Jezus’ dood het diepe ingegooid en ze moeten maar afwachten of 
ze hem ooit nog weer zullen zien. 
 
Wij zien alleen nog maar water en wind.  
Zegt Gij dan: wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, weten niet waar. 
 
Jezus is de berg opgegaan om alleen te zijn met God. Maar daar op de 
oever in dezelfde nacht die ook de leerlingen omringt is hij ook met hen 
verbonden. Hij bidt voor hen, maar dat zien ze niet. De nacht en de 
storm en het water, dat is alles wat ze kunnen zien. 
 
Dan neemt het verhaal een wonderlijke wending. Verteld wordt hoe 
Jezus dwars over het water en door de storm naar hen toekomt. Hij wil 
hen laten weten dat er behalve de dreigende werkelijkheid van de wind 
en het water er ook nog een andere werkelijkheid is. Die van vrijheid, 
waarheid, liefde. Maar zijn verschijning jaagt hen alleen nog maar meer 
angst aan. Ze schreeuwen het uit. In eerste instantie jaagt de waarheid 
die ons wil bevrijden ons vaak nog meer angst aan dan dat wat ons 
gevangen houdt. 
 
Laten we nog eens kijken naar de Lifeboat, een kunstwerk van de 
Canadese kunstenaar Erica Grimm. 
 

 



 
Van takken, dierenhuid en diepzeekaarten maakte ze 
‘zoutwaterhuidbootjes’, die de kwetsbaarheid van het leven verbeelden. 
Een fragiel bootje met een hele dunne huid: niet meer dan een open 
geraamte van takken. Het is doorzichtig. Je kijkt er dwars doorheen. 
Daar kun je echt het water niet mee op. 
 
Ik las een mooie beeldmeditatie bij dit bijzondere kunstwerk. Daarin 
wordt de zee opgaan in dit fragiele bootje vergeleken met de actie van 
Petrus. Petrus verlaat de boot en gaat Jezus tegemoet, zo over het 
water heen. Absolute waanzin. Maar Petrus heeft temidden van het 
woeden van water en wind ineens een andere stem gehoord. De stem 
van Jezus. De stem van de waarheid die vrijmaakt. De stem van een 
mens, zo doorzichtig als dit bootje, doorzichtig tot op God. Zo sterk voelt 
Petrus zich naar deze aanwezigheid toegetrokken dat hij erheen moet en 
zijn enige houvast, het scheepje loslaat.  
Maar al gauw overstemt het woeden van water en wind de vertrouwde 
stem van Jezus in zijn hoofd, en hij voelt zichzelf wegzinken. ‘Here, red 
mij!’ is alles wat hij dan nog kan roepen. 
 
De foto van het kunstwerk is genomen op het moment dat het zonlicht 
door het kerkraam daar in Amsterdam op het open bootje viel en het 
bootje vulde met licht. Tegen een gesloten wand was het licht 
teruggekaatst, maar doordat de huid zo dun en doorzichtig is kan het 
licht de openingen vullen en het bootje laten stralen.  
 
Wonderlijk hoe soms juist kwetsbare mensen die veel meegemaakt 
hebben in hun leven soms iets heel bijzonders uitstralen. Iets waardoor 
je je tot hen aangetrokken voelt, het gevoel hebt dat ze je iets te zeggen 
hebben. Zo iemand is voor mijn gevoel ook die zomergast Nazmiye Oral 
juist door de dingen die ze zelf heeft meegemaakt en de angsten die ze 
zelf heeft overwonnen. 
 
Zou het misschien kunnen zijn dat soms juist mensen die in hun leven 
intens geworsteld hebben met angst en verdriet het meest doorschijnend 
zijn geworden tot op het licht van God?  
 
Zoals Petrus hier, op het moment dat hij zijn hand uitstrekt naar Jezus: 
wankel, kwetsbaar, kleingelovig en ongelooflijk dapper tegelijkertijd.  
 
En zoals ook Jezus zelf. In zijn leven waren er momenten van diepe 
Godverlatenheid waarop hij het uitschreeuwde. En toch hield hij door 
alles heen vast aan zijn missie, zijn waarheid, zijn liefde voor mensen. 



Ergens doet dat fragiele bootje denken aan de fragiele gestalte aan het 
kruis. Doorschijnend tot op God. Vol van een Licht dat op anderen 
afstraalt. 
 
Ik ben het, wees niet bang zegt hij tegen ons. Ik ken de werkelijkheid van 
angst en dood die jou bang maakt. Ik sta daar niet boven. Ik ben het die 
naar je komt, daar waar jij nu bent, in jouw nacht, jouw storm. Daarin ben 
ik bij je. Nee, ik kan je niet bewaren voor verdriet, voor pijn, voor 
verlatenheid, voor diepe vertwijfeling, voor de dood. Maar steeds weer 
kom ik naar je toe om je te laten zien dat er ook een andere werkelijkheid 
is. De diepe en stralende werkelijkheid van de liefde die nooit loslaat. Dat 
is de waarheid die je vrij maakt en waarop je mag vertrouwen, je leven 
lang.  
 
Het licht van God, dat naar ons toekomt en ons kleine en kwetsbare 
geloof wil vullen en dragen, -zoals het zonlicht dat fragiele scheepje daar 
in die kerk. 


