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Gelezen: Jesaja 43:1-13 en Johannes 6:16-21 
Titel: Tegenwind? 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“In welk jaar ben jij nu?” zomaar klonk deze vraag. Hij werd niet aan mij gesteld, 
maar deze vraag riep wel mijn belangstelling op. Wat bedoelt iemand nu met deze 
vraag, het is toch 2021? Het ging om een kind dat veel nadenkt en ook over 
tijdmachines, zijn moeder stelde hem de vraag in welke tijd hij nu in gedachten was. 10 
In welke tijd ben je? In welke tijd zijn wij? Ja in 2021 volgens onze jaartelling, maar in 
wat voor tijd leven wij? Hoe zal men over 20 jaar deze tijd beoordelen? 
Ik denk dat we in een bijzondere tijd leven, een tijd die beslist uitdagingen heeft, 
uitdagingen aan ons, aan ons mensen. Kijk, corona is nog steeds onder ons, corona 
haalt op de olympische spelen tot op dit moment de meeste medailles, zou dus 15 
eigenlijk bovenaan de medaillespiegel moeten staan. Maar dat is niet het enige van 
dit jaar, van deze tijd. Klimaatverandering is hoe dan ook aanwezig en volgens mij is 
dat ook niet meer te ontkennen. Wij zullen in onze tijd echt beslissingen moeten 
nemen op allerlei terreinen over de vraag hoe wij om moeten gaan met deze aarde 
en ook met elkaar. Er is heel wat te doen. En waarschijnlijk is dat in elke tijd, dat er 20 
heel wat te doen is. Misschien dat in elke tijd mensen denken dat ze in een 
bijzondere tijd leven, en misschien hebben ze in elke tijd ook wel gelijk.  
Hoe dan ook, deze tijd kent uitdagingen, in deze tijd hebben wij ervaringen, 
ervaringen die met ons leven te maken hebben en ook met ons geloof.  
Is deze tijd een moeilijke tijd? In die zin…hebben wij tegenwind? Hebben wij meer 25 
tegenwind dan de mensen in andere tijden? Ik weet niet of de jaren ’50 van de vorige 
eeuw zoveel gemakkelijker zijn geweest. Ik weet wel dat in elke tijd, ook in de jaren 
’50, mensen verliefd zijn geworden op elkaar, ik weet ook dat in elke tijd, dus ook in 
1961 om maar een volstrekt willekeurig jaartal te noemen, mensen met elkaar zijn 
getrouwd, tijden lijken dus op elkaar op momenten.  30 
Hebben wij tegenwind? Die vraag blijft staan. Hadden de leerlingen van Jesus 
tegenwind toen zij in de boot zaten? Die vraag blijft ook staan. Feit is wel dat zij in de 
boot zijn, en dat zij in het donker op het meer zijn, de zee van Tiberias, het meer van 
Galilea. Ik mocht daar ook eens zijn, maar toen was het overdag en er was geen 
wind, in ieder geval geen heftige wind, er was geen storm zelfs niet toen allerlei 35 
theologen op de boot gingen dansen. Zij, de leerlingen van Jesus dus, zij ervaren 
wind, een hevige wind, en het is de vraag of het tegenwind was. Wel zijn zij op het 
meer, op een relatief grote watermassa. En zij weten, zoals ook in andere culturen, 
dat een watermassa iets demonisch heeft, ondoorzichtig, met risico. Ja, 
watermassa’s brengen risico’s met zich mee, dat hoef je in de buurt van rivieren niet 40 
meer te vertellen. En in de tijd van Jesus meende men inderdaad dat bijvoorbeeld in 
de zee er demonen waren, een zeedraak bijvoorbeeld, de Leviathan. De zee is dus 
gevaarlijk, een meer kan gevaarlijk zijn, en in dit geval is het dus ook gevaarlijk al is 
het maar door de weersomstandigheden. En dan zien zij Jesus. In een bijzonder 
beeld in een bijzondere tijd, ook toen, zien zij Jeus lopen over het meer. Hoe dat kan, 45 
blijft onvermeld, het staat er een beetje droog. En hiervoor is gezegd dat Jesus 
afwezig is. Jesus heeft zich teruggetrokken op een berg, is nog niet terug, zij de 
leerlingen zijn zonder hem, in ieder geval voelt het zo. En die afwezigheid is een 



vorm van tegenwind, zeker omdat zij heel veel verwachten van Jesus, ze zouden 
hem koning willen maken. Afwezigheid als een vorm van tegenwind. En dan blijkt dat 50 
Jesus dus juist niet afwezig is, maar aanwezig. En het blijkt dat de leerlingen zich 
ook op eigen kracht behoorlijk goed kunnen redden. Zij roeien ongeveer 5 kilometer, 
omgerekend naar onze maten en daarmee komen ze heel dicht bij de plaats waar ze 
willen zijn. Jesus hoeft ook niet meer aan boord te komen. En die vijf kilometer 
roeien, ik heb het aan deskundigen gevraagd, is ook heel goed te doen, zeker als je 55 
met een groep bent. Dus zij kunnen heel wat op eigen kracht en de afstand die er is, 
is overbrugbaar. Er wordt niet meer van hen gevraagd dan ze kunnen doen. De 
tegenwind, als die er al is, is in dit verhaal te overwinnen. Jesus doet in dit verhaal 
ook niet zoveel, de leerlingen vinden zelf hun weg en weten zich daarin dan ook niet 
alleen.  60 
De Jesaja, waaruit gelezen is, die profeet leefde in de tijd van de ballingschap. En de 
ballingschap zal zeker een bijzondere tijd geweest zijn. Een tijd van bezinning, een 
tijd van schrijven ook, maar ook een tijd van tegenwind. Tegen je zin verblijven in een 
ander land, dat is geen ontspannen vakantie. Tegen je zin verblijven in een ander 
land, dat is weten dat anderen over je heersen en dingen voor je bepalen, onvrijheid 65 
dus, tegenwind zonder vraagteken. En deze Jesaja mag werkelijk waar prachtige 
dingen zeggen tegen zijn volksgenoten. Namens God, prachtige woorden. Over God 
die de mensen, het volk, heeft geschapen en gevormd. God die hen bij de naam 
roept, God die zegt dat men kostbaar is in zijn of haar ogen, waardevol, God die een 
liefdesverklaring uitspreekt: Ik hou van je. Zoals een mens tegen de ander kan 70 
zeggen dat hij of zij houdt van die ander, zo kan God dat dus ook zeggen tegen zijn 
volk, tegen de mensen. Zelfs als ze ogen hebben en toch blind zijn, oren hebben en 
toch doof zijn, dan nog deze woorden, deze liefdesbetuiging die gehoord en gezien 
zal worden. In een tijd van tegenwind, onmiskenbare tegenwind, klinken deze 
woorden en daarmee wordt afwezigheid opgeheven, en dan is afstand overbrugd.  75 
Ik hou van je, ook in een tijd van tegenwind, misschien nog wel sterker in een tijd van 
tegenwind.  
Deze woorden klinken ook in onze tijd. Of dit nu een tijd van tegenwind is of niet, 
deze woorden van liefde klinken. Het kan zijn dat wij er doof of blind voor zijn, ze 
klinken, deze woorden, ze zijn zichtbaar deze daden. De mens gaat niet verloren. De 80 
mens kan sterven, maar gaat niet verloren, de dood heeft niet het laatste woord. 
Gods liefde is zichtbaar en hoorbaar in de persoon Jesus, zijn weg, zijn woorden, zijn 
weg door de dood heen naar het leven toe. Gods liefde is zichtbaar en hoorbaar in 
dat wat er gebeurt, ook in onze tijd. We kunnen ons focussen op alles wat er mis 
gaat, we kunnen ook kijken naar alles wat er goed gaat, en soms zomaar ontstaat. 85 
Toen er overstromingen waren in Zuid-Limburg waren er zomaar allerlei mensen die 
als hulptroepen belangeloos de rotzooi opruimden en of deze mensen zich zelf als 
gelovig beschouwen dat weet ik niet, maar het raakt natuurlijk wel aan geloof al is het 
maar het geloof in de medemens en het is wel verbonden met de liefde van God 
zelfs als de mens die belangeloos helpt niet in God gelooft. En zo zijn er zoveel 90 
voorbeelden te noemen. Mensen die een leven lang met elkaar optrekken, een teken 
van Gods liefde. Mensen die het vermogen hebben om na teleurstellingen opnieuw 
de liefde te vinden, een teken van Gods liefde. Mensen die het vermogen hebben om 
hun weg te gaan met alle pijn en tegenwind toch hun weg gaan, kilometers roeien in 
hun eentje…een teken van Gods liefde. De kracht om de weg te gaan die voor je ligt 95 
en niet te verzinken in zelfmedelijden, een teken van jouw kracht en tegelijkertijd een 
teken van Gods liefde. Mensen die het vermogen hebben om relaties te herstellen, 
om te zoeken naar wegen om relaties te herstellen, een teken van Gods liefde. En 



veel daarvan haalt de krant niet, nooit komt dit terecht in een medaillespiegel, veel 
wordt niet bekend gemaakt bij de lintjesregen, veel blijft onzichtbaar en onhoorbaar 100 
alsof wij doof en blind zijn, maar het is er wel. En wij zullen zien en horen, wij zullen 
versteld staan als we ontdekken dat we al vlak bij de kust van het meer zijn, al vlak 
bij de plaats waar we naar toe wilden. Wij zullen versteld staan dat vijf kilometer 
roeien heel goed te doen was. Onze oren zullen tuiten, onze ogen zullen stralen, en 
eigenlijk is het al zo, in deze bijzondere tijd. Amen.  105 


