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Hoop in de storm



Over berouw en vergeving, 
en omgaan met donkere
kanten van het leven.

We leven toe naar Pasen. Het is vandaag de vijfde lijdenszondag. Pasen is het feest van hoop. Het feest van
opstanding. Het feest van een nieuw begin. En dat is nu ook juist het gekke. Want de tijd waarin we leven
voelt niet als hoop. De tijd waarin we leven heeft meer weg van angst, van eenzaamheid, vragen. Hoe lang
gaat dit nog duren? En toch gaan we richting Pasen. En over twee weken is het al zover. Hoe kun je dan toch
toeleven naar Pasen? Hoe kunnen we dan toch toeleven naar een feest van hoop? Daar wil ik vanmorgen
met jullie over nadenken.
 
We zijn sinds begin januari gestart met het Mattheüs evangelie. Iedere week ontdekken we een stukje meer
van Jezus, wie Hij was en wie Hij vandaag wil zijn. Dat gold ook toen voor de mensen die toen leefden en voor
de discipelen. Jezus liep rond op de aarde, Hij had zijn discipelen om zich heen verzameld. En door alle
gebeurtenissen, verhalen en wonderen ontdekten ze steeds stukje bij beetje wie Jezus was. Dit bereikte
uiteindelijk zijn hoogtepunt met Pasen. Jezus komt bij Zijn ultieme doel waarom Hij op de aarde was
gekomen. Hij sterft maar staat ook weer op uit de dood. Hij was niet zomaar een jood, niet zomaar een
mens. Nee, Hij, Jezus was de Zoon van God. De Redder. Je kunt eigenlijk stellen dat het evangelie
soort open lijkt te gaan. De mensen ontdekken stukje bij beetje wie Jezus is en als het eerst lijkt te eindigen in
een catastrofe eindigt het uiteindelijk bij Pasen in hoop. Jezus staat op uit de dood. 
 
Om te ontdekken hoe wij vandaag ook in hoop naar Pasen kunnen toeleven wil eerst met jullie een stukje
teruggaan in het evangelie van Mattheus. Ik wil kijken naar Mattheus 14:22-33. Een verhaal waarin de
discipelen ontdekken wie Jezus is. Ze hebben al een tijd met hem opgelopen. Ze hebben Jezus al van
allerlei wonderen zien doen, verhalen horen vertellen. Maar vandaag lijkt een belangrijk keerpunt. Ze
ontdekken dat Jezus niet zomaar iemand is. Ze ontdekken dat Hij de Zoon van God is. 
 
We lezen: Mattheus 14:22-33. Het verhaal speelt zich af op het meer van Galilea. Veel verhalen spelen zich
trouwens af rond dit meer. Waarom? Jezus woonde in Kapernaüm. Een dorpje aan het meer. Jezus en zijn
discpelen waren aan de ene kant van het meer en ze waren van plan om naar de overkant te gaan. Jezus
bleef achter om te bidden maar de discipelen gingen vast vooruit. Ze stapte daarom in hun bootje en gingen
op weg. Maar als ze op het meer varen begint het heel hard te stormen. Niet zomaar een storm, maar echt
een flinke storm. De discpelen moeten keihard werken om hun bootje recht te houden. En niet zomaar
eventjes. Als je kijkt naar de tijden die genoemd worden zijn ze uiteindelijk ruim negen uur bezig in die storm
te varen. Tegen die storm op te vechten. En dan op het eind van de nacht. Het zal dus ongeveer tussen drie
uur 's nachts en zes uur 's ochtends zijn geweest. Dan opeens zien ze iets in de verte. Het lijkt op een spook.
Ze schrikken. Ze worden bang! Super bang! Vaak worden we bang in stormen. Herken je dat? 
 
Vaak als er stormen in ons leven woeden, of stormen om ons heen. Dan worden we bang. Je ziet het nu
gebeuren met de corona crisis. Het stormt. We weten niet waar we aan toe zijn. We weten niet hoe lang het
duurt. We weten niet hoe groot de storm gaan worden en we worden bang. Bang voor wat het gaat brengen.
Bang om dierbaren te verliezen. Misschien wel bang om ons eigen leven te verliezen. Bang dat de IC’s
volraken. Bang dat kinderen en andere kwetsbare mensen lijden onder deze situatie. Bang misschien hoe we
het zelf vol moeten houden. Of ons bedrijf. Ons werk. Bang. Ik denk dat we daar allemaal wel iets van
herkennen. En dan komen daar die woorden van Jezus: Blijf kalm, Ik ben het. Wees niet bang. Blijf kalm, Ik
ben het. Wees niet bang. Niet bang zijn: waarom? Omdat Ik het ben. Ik ben. Woorden die misschien eerst
vreemd klinken. Ik ben het. En moeten we daarom niet bang zijn? Maar het zijn ook de woorden die de naam
van God beschrijven. Als God zichzelf bekend maakt aan Mozes, dan zegt hij: Ik ben. Dat is Mijn naam. Hier
zegt Jezus het ook: Ik ben! Ik ben er. Wees maar niet bang. Het is niet zo dat de storm gestild is. Het is niet zo
dat Jezus op ze afstapte, de storm stopte en ze dan pas aanspreekt. Nee de storm raast om ze heen en Jezus
zegt: Wees maar niet bang. Want Ik ben! Ik ben het! Ik ben erbij.
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En dan krijg je Petrus die de proef op de som wil nemen. Hij wil eigenlijk een bevestiging. De bevestiging of
het echt is. Dat Jezus echt die Ik ben is. Hij zegt het: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan maar dat ik over het
water naar U toe moet komen.’ Hij stapt uit de boot en staat op het water en loopt naar Jezus toe. Jezus die
laat zien dat als Hij er is, het veilig is. En angst niet nodig. 
 
Mijn eigen zoon, Sem, brak vorige week zijn arm. Dat was enorm schrikken, en je kunt je misschien
voorstellen dat geopereerd worden in een ziekenhuis waar ook nog eens heel andere dingen spelen, extra
beangstigend is. Na thuiskomst wilde mijn zoon na een paar dagen zo graag even onder de douche, om op te
frissen. Maar hij was bang om zijn gips nat te maken, omdat dat echt niet mocht van de arts. Ik zei hem:
vertrouw me. We hebben een plastic hoes, waarmee jij echt onder de douche kunt staan. Vertrouw me. Dat
deed Sem. Hij vertrouwde me, kon douchen, en voelde zich geruster. Natuurlijk heeft hij nog steeds een
gebroken arm, en zal het een tijd duren voordat deze is geheeld. Maar met vertrouwen is er meer rust.
Dat is wat hier ook gebeurt. Het storm en regent om hen heen. Maar Jezus zegt: Ik ben er. Bij Mij ben je veilig.
Durf je daarop te vertrouwen? Sem vond het gek. We deden die plastic hoes om zijn arm en moedigden hem
aan om onder de douche te gaan staan. Wordt het gips dan echt niet nat? Nee het wordt echt niet nat. Tot hij
er onder stond en zijn arm onder de douche hield en schrok. Maar mama: kijk nou hoe hard de douche staat.
Mijn arm wordt vast nat! Petrus kijkt ook om zich heen. Hij ziet de wind, hij ziet het wat, en hij vergeet de
woorden van Jezus. De omstandigheden verlammen hem. Herkenbaar, niet? Als we om ons heen kijken kan
het ons verlammen. Misschien herken je dat wel. Je luistert een mooie dienst van het Noorderlicht, je luistert
mooie muziek, je bid, je wordt rustig bij God. Tot je het nieuws aanzet, de berichten weer hoort, tot je weer
beseft hoe je baan op het spel staat of je eigen bedrijf. En de omstandigheden verlammen je. Maar dan pakt
Jezus zijn hand en zegt: waarom heb je aan mij getwijfeld? Kijk toch eens wie ik ben! Ik ben diegene die er is!
En die er voor je zal zijn. Hij trekt Petrus omhoog. En dan eindigt het verhaal in die boot waar Petrus en de
discipelen tot een bijzondere conclusie komen: U bent werkelijk Gods Zoon! U bent het.
 
In het Paasverhaal komen we dit zinnetje opnieuw tegen. Jezus sterft en de Romeinse soldaten die bij het
kruis staan zeggen: Die man was echt Gods Zoon. Het kan niet anders. Dit is een bijzonder iemand geweest.
Niet zomaar een Jood. Het is Gods Zoon. En daarmee hadden de discipelen en die romeinse soldaten het
helemaal bij het rechte eind. Jezus is niet zomaar iemand. Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Zoon van de
God die zichzelf: Ik ben noemt. Ik ben en Ik zal er Zijn. De God die belooft dat Hij bij ons is. Wat de
omstandigheden ook zijn. Hij belooft niet dat Hij de omstandigheden wegneemt. Hij belooft wel dat Hij er is.
Dat we op Hem mogen vertrouwen. Dat Hij voor ons zorgt. Het is misschien daarom wel extra bijzonder dat
het in deze tijd Pasen wordt. Juist in deze tijd van crisis vieren we straks Pasen, het feest van Hoop. Hoop die
laat zien dat Hij de Ik ben is. Hij is onze schuilplaats. Hoe dat eruitziet? Het is een hoop. Een hoop die groter
dan de dood is. Sterker dan de stormen in het leven. Een hoop waar we ons op mogen richten in onze angst.
En als de angst je terneerslaat. Als je dagen hebt dat je het even niet meer zit zitten… richt je oog op God. Kijk
naar Pasen. Weet dat Jezus de Zoon van God is. Die zegt: Ik ben er! Ik ben er iedere dag. Ik ben er altijd bij. Ik
wil afsluiten met een lied. Dat is het luisterlied dat je ook op de dienstpagina vindt: 'Onze schuilplaats is God'.
 
Er is hoop die groter dan de dood is, Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven, Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust, Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte, Er is trouw die ons nooit zal verlaten
Er is troost die sterker dan de pijn is, Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel, Overwinning dwars door al ons strijden
Onze hulp en onze verwachting, is in U voor eeuwig
Dus richten wij onze harten naar boven, Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven, Een machtige rots, onze schuilplaats is God
 
Ik hoop en bid dat God je schuilplaats mag zijn, ook vandaag de dag. Dat je op Hem mag vertrouwen.
 
Amen.


