
Alle leven op aarde bestaat voor een groot deel uit water. Mensen en dieren bestaan voor 

zestig procent uit water. Bij planten is het percentage nog hoger. Ook de grond waar planten 

in wortelen en de lucht die wij ademen bestaat voor een groot deel uit water. Van heel het 

oppervlak van de aarde is 71 % bedekt met water. Alles bevat water, die eenvoudige 

verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Door de aanwezigheid van 

water is leven op deze planeet mogelijk. Het is dan ook niet gek dat we ons snel geraakt 

voelen in ons bestaan als het over water gaat. Geef een kind s ´zomers een badje of een hele 

zee en ze zal urenlang spetteren plezier maken. Een lekker warm bad op een gure dag of s 

‘zomers fris dobberen: je voelt je ontspannen en nieuw.  

Water is ook politiek. Je kunt er en de oorlog mee winnen als je de kraan dichtdraait of als je 

een polder onder laat onder lopen. Schokkend is dat 663 miljoen mensen op deze aarde 

geen toegang hebben tot schoon drinkwater en jaarlijks sterven er 776.00 kinderen door 

vervuild water.  

Water is alledaags. Water is heilig. We dragen het water in ons mee als een bron van kennis, 

als een zesde zintuig: ´ik kan het aan mijn water voelen´. Mensen vestigen zich aan een rivier 

in een stad aan een haven, op een doorwaadbare plek bij een beuk. We ontmoeten elkaar 

bij de bron of bij de wasplaats. Toch kan het water ons ook kapot maken.  

 

Ik pak nog even het glaasje water van het begin van de dienst. Soms is er sprake van een 

storm in een glas water als we ons ergens te druk over hebben gemaakt. Maar de echte 

stormen kunnen ons doen verdrinken.  

 

 



Ik laat u een plaatje zien wat er met Nederland gebeurt als de dijken doorbreken. Ruim de 

helft van ons land komt onder water te staan. In Hoogeveen houden we nog net droge 

voeten. Water kan ons bedreigen. Dat hebben we ook gehoord in ons Bijbelverhaal van 

Jezus en zijn leerlingen die overvallen worden door een storm op het meer Galilea. Ik laat u 

het prachtige schilderij van Rembrandt zien over deze storm op het meer.  

 

Rembrandt geeft hier een proeve van een zeegezicht. Zijn eerste grote Bijbelstuk. Dit 

schilderij verscheen in de achttiende eeuw in een serie ‘St. Pieters scheepje’ een verwijzing 

naar de rol van Petrus en de kerk.  

Hoewel links de lucht al openbreekt zitten de twaalf leerlingen met Jezus midden in zwaar 

weer. Links doen er een paar wanhopige pogingen te redden wat er te redden valt. Het lukt 



niet erg. Eén van de kabels. Waar de mast mee vast staat is geknapt en het grootzeil is 

gescheurd, zodat het niet meer in de hand te houden lijkt. Achteraan hangt een leerling aan 

het roer en vooraan moet er één flink overgeven. Twee leerlingen staan heftig gebarend iets 

tegen Jezus te beweren, die er uitziet alsof hij nog niet helemaal in de gaten heeft hoe 

benard de situatie eigenlijk is. Rembrandt heeft om zijn mond heen een soort lichtkring 

geschilderd. Een variant op een aureool. Ik vermoed dat de linker van de twee Petrus is. 

Maar de man aan het roer is ook een optie. De hoge golven slaan tegen het schip, maar 

worden verlicht door het gat in de wolken en het omslaande weer.  

  

Strikt genomen kan het om twee momenten gaan in het Bijbelverhaal. Het moment dat 

Jezus gewekt wordt. En het moment dat de storm aan het luwen is.  

Welke boodschap draagt het schilderij nu voor ons uit.   

Het licht van God schijnt op de meest benarde situatie. Daar waar de hoge nood is. Mensen 

in paniek. Het licht schijnt niet op Jezus. Jezus bevindt zich onder aan in het schip in de 

duisternis. Je zou ook kunnen zeggen. Jezus draagt het donkere lot of de duisternis van het 

leven.  

Zij gingen in een schip Hij met Zijn discipelen en Hij zeide tot hen: Laten we oversteken naar 

de overkant van het meer en zij staken van wal. En terwijl zij varende waren viel Hij in slaap. 

En er sloeg een stormvlaag neer op het meer en zij kregen water binnen en verkeerden in 

nood. Kortom: zij werden angstig. De angst van de discipelen is terecht, want als je je als 

mens speelbal voelt van de machten, wanneer je heen en weer geslingerd word tussen het 

lot en God tussen dood en leven, als je telkens niet weet waar je het zoeken moet, dan is er 

geen rust die je draagt. 

Jezus slaapt. Jezus is de slapende. Hij slaapt echter niet, omdat Hij vrij lijkt van angst. Hij 

zweette bloed zweet en tranen en werd dodelijk bang in de Hof van Gethsemane. Jezus is 

mens en menselijk genoeg om te weten wat angst is. Hij kende ook de angst van het alleen 

gelaten worden, toen hij riep vanaf het kruis: Mijn God mijn God waarom hebt gij mij verla-

ten? Daarom betekent de slaap van jezus hier niet dat Hij vrij is van angst, maar dat Hij ten 

onder gaat aan de angst van mensen en de angstgoden die daar plezier in hebben. De slaap 

van jezus betekent hier de stilte van het kruis. Hij gaat kapot aan alle machten, die het 

Koninkrijk van God bedreigen. Jezus' slaap betekent kruis.  



Er staat de discipelen maakten hem wakker. Zo staat het in onze vertaling. Maar eigenlijk 

staat er: de discipelen wekten hem op. Opwekken. Hij wordt gewekt door angstige mensen. 

Hij is ontslapen. Dat doet ons denken aan Pasen: het voorbijspringen aan de slaap van de 

ondergang. De angst voor de ondergang. Zij wekten hem op. Het wekken van de discipelen 

doet ons denken aan de woorden van Paulus ‘Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood.’ 

Als opgestane zegt Jezus ‘Zwijg stil’ tegen de zee. In het schilderij van Rembrandt kunnen we 

nog veel meer ontdekken, maar de tegenstelling licht en donker geeft ons nieuw inzicht in 

wie Jezus wil zijn voor ons.  

Ik wil u nu nog een tekst meegeven die een toekomstvisioen laat zien. De woorden zijn de 

apostel Johannes die gevangen zat op het eilandje Patmos en uitkeek over de zee.  

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. (Openbaring 21: 1) 

Johannes zag de zee, maar niet meer als bedreiging. We kunnen er ook de volkeren zee in 
lezen, die joden en christenen bedreigden en vervolgden. Maar hij keek ook letterlijk uit over 
de zee. En schreef de woorden ‘en de zee was er niet meer’. De zee was er wel, maar niet 
meer als bedreiging.  

Op de Nieuwe Jerzualemkerk in Emmeloord staat het boven de ingang. De mensen die de 
Noord Oostpolder hebben aangelegd, zagen het water langzaam verdwijnen. Er ontstond 
land. De zee was er niet meer. De woorden werden als opdracht verstaan.  

 

Ze staan ook op het vissersmonument voor verdronken vissers op Urk. De vrouw kijkt uit 
over het water of de vissersscheepjes er al aankomen,. De woorden zijn hier een belofte.  



  

Tenslotte laat ik u nog één vrouw zien uit Noorwegen. Ze heet Gretha Thunberg en is zestien 
jaar. Ze is een aantal maanden geleden voor het parlement van Noorwegen gaan zitten om 
voor klimaatwetten te protesteren. Ze ging ieder donderdag niet naar school. Inmiddels 
hebben veel jongeren zich aangesloten. Zij zegt: ‘Het water stijgt. De zee komt er aan.’ Door 
de klimaatverandering.  
 

 

Betekent ons Bijbelverhaal nu: Laat de zee maar komen, want in het geloof kunnen we alles 

overwinnen. We hoeven niets aan de klimaatverandering te doen. Nee. Dit geloof wil ook 

zeggen. Bekeert u. Zet stappen op de golven, zodat ze rustig worden. Verander je gedrag…. 

hoog de dijken op, verlaag de CO2 uitstoot.  Dat is lopen over het water aan de hand van de 

Heer.  

‘Ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de zee was er niet meer.’ 
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