
Oude Kerk, zondag 29 juli 2018 

ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: Jesaja 63:7-14 en Marcus 6:45-52 
 5 

titel: De angst heeft het laatste woord niet 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Tijdens mijn studiereis in Israël maakten we een boottocht over het meer van Galilea. 
En ik moest toen denken aan dit verhaal uit het evangelie naar Marcus, Jesus die 
over het water loopt en naar zijn leerlingen gaat. Dat gebeurde met ons niet. Nee, er 10 
was niemand die naar ons toe kwam, lopend over water. Er was ook geen hevige 
tegenwind, en we roeiden ook niet, nee, de boot had een motor. Wel hebben we 
gedanst op het water, dat wil zeggen, gedanst op de boot. Maar ook dat gaf niet veel 
deining, het was wel heel goed voor het groepsproces, het brak het ijs voor zover dat 
nog nodig was.  15 
Een tocht op het meer, een bijzondere tocht. En misschien was Jesus er ook wel bij, 
zij het dan niet op de manier van dit verhaal. Jesus loopt over het water, zo staat het 
geschreven, ook in het Grieks, en dat maakt het gelijk tot een wat moeilijk verhaal. 
Het risico bestaat dat de hoorder, de luisteraar of de lezer afhaakt. Want dit kan niet, 
tenminste, ik kan het niet en ik ken niemand die het kan. U, jij wel misschien? 20 
Het gaat over water, dat is zeker. Water heeft in het Jodendom verschillende 
gezichten. Water is nodig voor de groei van het gewas, tijden van grote droogte en 
langdurige droogte zijn in Israël echt wel bekend. En inmiddels weten wij in 
Nederland daar ook wel iets van. Water is nodig zoals dat overal zo is. Zonder water 
geen leven. Maar veel water is bedreigend. Als er veel water in de woestijn valt, en af 25 
en toe gebeurt dat, dan is dat water dreigend, de stroom sleept alles mee. De 
waterramp in Laos, het geeft helaas een goed beeld. En de zee, als grote 
watermassa, het meer als grote watermassa, men meende dat er demonen in zo'n 
watermassa zouden zijn. De zee als bron van leven, en als bron van angst. Wees 
niet bang, zegt Jesus tegen zijn leerlingen. Wees niet bang, ik ben het. Wees niet 30 
bang, want ze waren in paniek. Ik denk dat ik dat ook zou zijn geweest, als iemand 
letterlijk over water naar mij toekomt. In paniek, want het kan niet.  
Men meende dat er demonen in een grote watermassa zouden zitten. En dat gaf 
angst en in ieder geval respect. En dan kun je zeggen: wat achterlijk,wat dom dat ze 
dat dachten. Wat jammer van deze onterechte angst. Wij weten wel beter. Ja, dat 35 
weten we beter, maar het is niet gezegd dat wij niet onterecht bang kunnen zijn. 
Want waar zijn wij bang voor? Ik krijg het gevoel dat wij in Europa en ook in 
Nederland bang zijn voor migranten, vooral als ze in grote massa's naar ons toe 
zouden kunnen komen. Wij zijn daar bang voor. En het lukt al amper om akkoorden 
te sluiten over aantallen en procedures, men praat zich de blaren op de tong, maar 40 
de angst is de baas. Massa's mensen, andere mensen dan wij, mensen met andere 
gewoontes en tradities, ze vormen een bedreiging. In ieder geval wordt dat zo 
gezegd. En zoals wij misschien menen dat het dom was in het Jodendom om te 
denken dat de zee demonen bevat, zo kan het zijn dat men over 2 of 3 eeuwen zegt: 
wat dom van die nederlanders, van die europeanen dat ze aan het begin van de 21e 45 
eeuw zo bang waren. En misschien heeft het ook te maken met de angst voor 
veranderingen. Een vriend van me is bezig met het opzetten van een bed and 
breakfast. In een stad. Buren van hem hebben bezwaren ingediend, en waarschijnlijk 
uit angst voor parkeerproblemen of in het algemeen angst voor veranderingen. Toen 



een paar jaar geleden hier in Borne een oud badhuis werd verbouwd tot mortuarium 50 
en ruimte om te condoleren, mooi gelegen net buiten het centrum van het dorp, toen 
waren de bezwaren niet van de lucht. Acties werden gevoerd van hier tot gunter. En 
nu, nu hoor je niets meer. Komt er iemand op het idee om hoge windmolens te 
plaatsen, net buiten het dorp, dan komen er protesten en komt als het ware Don 
Quichotte weer tot leven. Angst dat huizen minder waard worden? Angst voor 55 
veranderingen? En hoe kijkt men daar over lange tijd tegen aan? En wat doet die 
angst met je? Wat doe jij met je angst? En begreep me goed, er is wel degelijk angst 
die terecht is en terecht zal zijn. De angst voor een operatie, de wetenschap dat je 
eens zult sterven kan angst geven en dan is die terecht. Maar dan blijft de vraag hoe 
je met die angst om gaat. En Jesus loopt over water. Jesus loopt over de angst dus, 60 
over dat wat angst geeft. En letterlijk kan dat niet, denk ik, maar in een andere zin 
wel. Jesus kon dat, Jesus kan dat, ik denk dat wij dat ook kunnen en het is een 
levenstaak om dat te leren. Om te leren en te leven dat angst het laatste woord niet 
heeft, dat wij angst de baas zijn, sterker dan de angst. Wij laten ons niet regeren door 
angst zo stel ik voor. We lazen ook uit de profeet Jesaja, uit een deel dat geschreven 65 
is na de ballingschap. Het Joodse volk was voor een deel teruggekeerd naar het land 
waar ze eerder hadden gewoond, maar het leven was niet eenvoudig. Ik heb 
begrepen dat men regelmatig met misoogsten werd geconfronteerd, en misschien 
wel door droogte. Water is nodig en als water ontbreekt dan maakt dat het leven niet 
eenvoudig. Om bang van te worden, om bezorgd te zijn. En in die tijd, een tijd van 70 
zorg, spreekt Jesaja deze woorden: Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn 
roemrijke daden bezingen. Gedenken, herinneren, het woord komt in dit gedeelte 
twee keer voor. Want ook God gedenkt, herinnert. En het is goed om in een moeilijke 
tijd te herinneren aan God en wat hij doet en aan dat wat gebeurd is. En Jesaja 
noemt de geschiedenis van zijn volk, geleid als paarden door de woestijn, geleid 75 
naar het dal waar de Geest van de Heer hen rust gaf. Tot hiertoe heeft de Heer ons 
geholpen en dat mag je angst ook intomen, elke angst, elke onterechte en elke 
terechte angst. Denk aan wat was, en weet dat God aan je denkt, zo komen deze 
oude woorden naar ons toe als woorden van vandaag en van morgen.  
God herinnert zich, laten wij ons God herinneren, ook als leven ons bang maakt. Kijk, 80 
er kan van alles gebeuren en de angst voor veranderingen verhindert niet dat er altijd 
weer veranderingen zijn. In ons leven, in het bestaan, als water dat stroomt en soms 
met grote vaart.  
Israël leerde dat God zijn volk niet vergat, maar het herinnerde toen het in 
ballingschap was. Israël en de Jood Jesus was één van hen. En als Gods zoon 85 
leerde hij te lopen over water om zo de angst de baas te zijn. En wij lopen over water 
als wij angst de baas zijn. Wij lopen over water, het kan niet, het kan dus wel.  
Er gebeurt veel, wij in Europa hebben nog veel te leren en ook als het om angsten 
gaat, wij in Borne hebben nog een leergang te doen en dat is ook prima, een goede 
verandering is niet verkeerd, en wij leren een leven lang, ook zonder dat het 90 
georganiseerd is. Er gebeurt veel, en God gaat met ons mee. In herinnering, maar 
ook als de aanwezige. Verandert God mee? Ja, omdat wij veranderen laat Zij zich in 
elke tijd anders zien en ervaren. En Zij, de moeder van ons bestaan, Zij is de angst 
de baas. Amen.  
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