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Z o n d a g s d i e n s t  E k k l e s i a  T i l b u r g  2 0  j u n i  2 0 2 1  
 
Rond Genesis 1,31-2,3 en Marcus 4,35-41 
Motto: Laat God rusten 
 

 

Openingslied 

Om zegen    III 65 
 

Wekomstwoord 

Afgelopen vrijdagmiddag, ik was juist bezig met de voorbereiding van deze dienst, 

werd er aan de deur gebeld. Er stond een studente op de stoep die langs de huizen 

ging voor een project van Oxfam Novib en Cordaid: Schoon drinkwater voor 

iedereen, speciaal voor kinderen. Jette heette ze. Ze vroeg me of ik dat project 

wilde steunen met een maandelijkse bijdrage. Maar ik doe al zo veel aan 

automatische bijdragen voor Amnesty International, Save the Children en wat al 

niet meer. Daarom antwoordde ik haar dat ik inmiddels een grens had getrokken 

met maandelijkse afschrijvingen. Nee dus. Jette zei dat ze het begreep en drong 

niet verder aan. Ze liep door naar het volgende huis, ik sloot de deur en zette me 

weer aan het werk voor de dienst van vandaag, Ik was nota bene aangekomen bij 

de voorbeden over al het lijden in de wereld… 

 Ik voelde me een verrader… iemand met een dubbele tong die mooie 

woorden besteedt aan de ellende in de wereld, maar die het laat afweten bij de 

gelegenheid om daar echt iets aan te doen. Er zijn redenen te over om jezelf een 

verrader te voelen, want er is simpelweg te veel lijden onder de mensen. Je zou er 

moedeloos van worden. 

 Maar als ik de lezingen van vandaag goed begrijp, dan zijn er nu eenmaal 

dingen die je, hoe ellendig ook, moet nemen zoals ze zijn. Je kunt niet hemel en 

aarde bewegen om ze zelf te veranderen. Je moet ze laten rusten. Sterker nog, je 

moet de ruimte hebben om God zelf te laten rusten.     

 

Stilte 

 

Gebed 

 

Enige, 

Wij bidden U, 

zegen ons in dit uur,,, 

hier en nu. 
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Open onze ogen. 

Open onze orden. 

Leer ons begrijpen, 

opdat wij met hart en ziel kunnen zeggen 

dat u onze enige ware bent. 

 

Lied bij begin van de woorddienst 

Onstilbare tonen   III 41 

 

Eerste lezing (Genesis 1,31 – 2,3) 

God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd 

avond en morgen. De zesde dag. Zo werden hemel en aarde in al hun rijkdom 

voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van 

het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, 

want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

 

Tussenzang 

Psalm 63,vrij    III 193 

 

Tweede lezing (Marcus 4, 35-41) 

Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

“Laten we het meer oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee in 

de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er 

stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water 

kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te rusten. Ze maakten 

Hem wakker en zeiden: “Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?” Toen 

stond hij op, sprak de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: “Zwijg! Wees 

stil!” De wind ging liggen en het meer werd helemaal stil. Hij zei tegen hen: 

“Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?” Zij 

werden door grote schrik bevangen en zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat 

zelfs wind en meer Hem gehoorzamen?” 

 

Muziek 

 

Overweging 

De twee lezingen van vandaag gaan allebei over rusten. De eerste uit het boek 

Genesis verhaalt over de Ene die na de zes dagen van zijn scheppingswerk op de 

zevende dag gaat rusten En de tweede uit het evangelie van Marcus vertelt over 

Jezus die zich ’s avonds na een lange dag van prediking voor een grote menigte aan 

het meer, te rusten legt in een bootje. Er zijn niet veel teksten in de bijbel die gaan 
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over God die rust, of over Jezus die sluimert of zelfs in slaap sukkelt. Meestal ligt de 

nadruk op een aansporing tot waakzaamheid en handelen. Maar ze zijn er dus wel. 

En ik wil daar vandaag jullie aandacht voor vragen door daar even bij stil te staan. 

 

Het genesisverhaal is het duidelijkst: nadat God in zes dagen de wereld heeft 

geschapen en geordend – het licht, aarde, water, planten, zon en maan, vissen, 

landdieren en mensen – en zag dat dat zeer goed was… toen… op de zevende dag… 

rustte hij. Die zevende dag – Gods eigen sabbat – is een dag zonder avond. Die 

zevende dag houdt nooit op, want het is onze dag. Ze is onze tijd en onze wereld, 

waarin het geredder en het gedoe van mensen, van ons, thuishoort… en waarin 

God rust. Alles wat er daarna plaatsvindt tussen de Ene en Israël en ons, gebeurt 

tijdens die sabbat van de Ene. 

 

Nu naar het verhaal van Marcus. Op het eerste gezicht een verhaal van een heel 

andere orde. Het gaat nu niet over de hele schepping, maar om een concreet 

voorval. Jezus heeft een dag lang voor een grote menigte gesproken en is moe. Die 

avond besluit men met een boot het Meer van Galilea over te steken, en Jezus legt 

zich op de achtersteven op een kussen te rusten. Terwijl hij ligt te slapen steekt er 

een hevige storm op waardoor het scheepje dreigt te vergaan. Blijkbaar slaapt Jezus 

gewoon door, want de leerlingen in doodsangst wekken hem met een vraag om 

redding. En die redding geeft hij: hij staat op en sommeert de wind en het meer om 

zich koest te houden, wat ze onmiddellijk en gehoorzaam doen. 

 Tot hier is dat een recht-toe-recht-aan wonderverhaal over God die zijn 

vrienden redt. Je zou misschien verwachten dat hij de leerlingen zou prijzen, zo van: 

jullie hebben er goed aan gedaan om je hoop op redding op mij te vestigen, je 

geloof heeft je gered. Want dat zei hij wel vaker. Maar dàt gebeurt nu juist niet… en 

dat maakt dit verhaal wat mij betreft interessant. Nadat Jezus de storm tot bedaren 

heeft gebracht zegt hij: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog 

steeds niet?”. Alsof hij zeggen wil: als jullie wèl geloofd hadden dan waren jullie niet 

bang geweest en hadden jullie het lef gehad om je, net als ik, rustig over te geven 

aan de slaap te midden van de storm. 

` Ik zie een overeenkomst tussen de schepper-god die rust en sabbat houdt 

bij al het geredder en gedoe, gemodder en geklungel van mensen in de wereld, en 

Jezus die zich overgeeft aan de slaap te midden van de storm en het geweld op het 

meer. Wat zou die parallel kunnen zijn? 

 Laten we het dicht bij huis houden. Wij, ik bedoel jullie en ik, wij zitten in 

allerlei schuitjes, groot en klein. Met onze partner en kinderen zitten we in het 

schuitje van ons gezin; met onze collega’s in het schuitje van ons werk; met de 
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buren in het schuitje van de buurt; met alle mensen in het schuitje van de 

coronapandemie… en met dit clubje mensen in het schuitje van Ekklesia Tilburg. En 

soms (eigenlijk altijd, vroeger of later) komen we met zo’n schuitje in zwaar weer 

terecht… in je gezin, op je werk, in de buurt. Als er poep aan de knikker is, dan is er 

werk aan de winkel. Met relatietherapieën, mediators, coaches, rijdende rechters, 

vaccins en zo meer proberen we dan in rustiger vaarwater te komen. Vaak lukt dat, 

het is althans te hopen dat dat lukt. Maar als dat niet lukt, dan leert nood bidden. In 

het verhaal van Marcus leren de leerlingen bidden in de nood. Ze kloppen bij Jezus 

aan en worden op hun wenken bediend wanneer die de storm tot bedaren brengt. 

Maar het is ook duidelijk dat het daar niet om gaat wanneer Jezus vervolgens zegt: 

“Waarom hebben jullie zo weinig moed (angsthazen!) ? Geloven jullie nog steeds 

niet?” 

 

Waar gaat het dan wel om? 

Wij (ik zeg maar even ‘wij’) gelovigen… wij zijn gewend om ons net als de leerlingen 

met onze verlangens, onze hoop en onze angsten op God te richten en te 

verwachten dat de Ene daaraan tegemoet komt. Deze houding werd door 

Augustinus aangeduid met de woorden: ‘Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt 

bij U’. Varend op onze schuitjes in zwaar weer, zoeken we bij de Ene een rustplaats, 

een veilige haven. Daar is niets mis mee… maar het verhaal van Marcus ontwricht 

dat beeld door het om te draaien. In dat verhaal gaat het er niet om dat wij 

uiteindelijk rust vinden bij God, maar dat God de hele tijd ligt te rusten bij ons. De 

hele mensengeschiedenis is de sabbat van God (GenesIs). 

 Even concreet (met Marcus): Stel, jij zit in je schuitje, er steekt een storm op 

en je komt in zwaar weer terecht (bedenk zelf maar wat voor storm, je relatie, je 

gezin, je werk, je buurt…). Stel je dan voor dat er op de achtersteven van jouw 

schuitje iemand ligt te slapen. Jezus. Je kunt dan, te midden van het ontij, heel hard 

gaan bidden… zeg, Jezus wakker maken en om hulp smeken. Volgens het verhaal 

van Marcus werkt dat. Maar je kunt er ook zeker van zijn dat hij je daarna zal 

vermanen: “Angsthaas! Geloof je nog steeds niet?” En als je dat wilt vermijden, dan 

zit er niets anders op dan jezelf met je schuitje door het noodweer heen te 

worstelen terwijl je Jezus op het achtersteven door laat slapen. Dat lijkt mij een 

troostrijke gedachte: dat we het in het leven echt zelf moeten zien te redden, maar 

dat er tijdens onze levensreis op de achtersteven van ons schuitje een passagier ligt 

te slapen die samen met ons thuis wil komen…. Een passagier die er genoeg in 

gelooft (in jouw geredder) om zich onbekommerd over te geven aan de slaap 

terwijl jij aan het stuur staat. 

 Ik vind dat niet alleen een troostrijke, maar ook een bemoedigende 
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gedachte, en ik kan me goed voorstellen dat Teresa van Avila zoiets voor de geest 

zweefde toe ze haar gedichtje schreef wat we straks bij de voorbeden gaan zingen. 

Een perfect liedje voor een schipper op woeste zee met Jezus, slapend op de 

achtersteven. 

 

Nada te turbe 

Laat niets je verontrusten 

Laat niets je beangstigen 

Wie God heeft ontbreekt het aan niets 

God alleen is genoeg. 

 

Ere wie ere toekomt. 

Amen 

 

Lied 

Ere wie ere toekomt   III 19 

 

Mededelingen & collecte 

 

Uitnodiging tot de tafeldienst 

 

Tafelgebed 

Moge ons verschijnen   III 33 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

 

Breken en delen 

 

Voorbeden 

Acclamatie: Nada te turbe  III 154 

 

Enige, 

We bidden voor alle mensen die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten 

en die in zwaar weer terecht zijn gekomen. 

Slachtoffers van corona, van oorlog, van bureaucratie en onverschilligheid… 

vluchtelingen… ontheemden. 
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Dat ze redding mogen vinden 

en eindelijk mogen rusten 

in Uw nabijheid. 

 

Wij vragen U: 

wees hier nabij, 

verlaat uw mensen niet 

God in hun midden. 

Kom hen bevrijden met Uw aanwezigheid. 

Laat dat genoeg zijn. 

 

Wij bidden voor onszelf. 

Wees ons nabij, 

maak ons begaan met al dat lijden in de wereld. 

Geef ons kracht en hoop en liefde, 

zodat dat lijden ons niet verontrust en beangstigt 

omdat we mogen leven in U nabijheid. 

 

Slot & zegenwens 

Het is vandaag Vaderdag. Morgen begint de (astronomische) zomer (om precies te 

zijn: om twee minuten over half zes vannacht). En volgende week worden de 

coronamaatregelen goeddeels afgeschaft. 

Alle reden om verheugd te zijn. ‘Tel je zegeningen’ zeggen we dan. 

Maar ik weet niet in wat voor schuitje ieder van jullie zit, en ook niet of je in zwaar 

weer terecht bent gekomen. Ik hoop het niet. 

 

Hoe dan ook… ook als we gezegend zijn met een tijd van voorspoed, dan nog 

hebben we nood aan Gods zegen. 

 

Moge daarom de Enige ons zegenen opdat  

onze ogen zien, 

onze oren horen 

onze handen doen wat moet gedaan 

onze voeten gaan waar heil is 

onze mond van vrede spreekt, 

en ons hart blijft hopen op een menselijk bestaan voor iedereen. 


