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Vandaag gaat het in beide lezingen over vertrouwen.  

Dat kunnen we gebruiken, in deze onzekere tijden. 

We moeten het evangelie van Matteüs niet bekijken vanuit de vraag: wat is er 

exact gebeurd, is dit een wonder? Maar eerder vanuit de vraag: waarom 

vertelt Matteüs dit verhaal? Matteüs schreef zijn evangelie voor joden die 

christen waren geworden en geloofden dat Jezus hun langverwachte Messias 

was met wie het Rijk Gods begon. Maar dat rijk van God kwam niet zo snel en 

makkelijk als ze hoopten. Daarom herkenden de toehoorders van Matteüs’ 

evangelieverhaal zich in de leerlingen, die vol enthousiasme de boot namen, 

maar al vlug vaststelden dat er veel tegenwind was en woelige golven. 

Matteüs’ boodschap van dit verhaal was: hou op met je angst en wanhoop, 

God is trouw aan zijn belofte van zijn rijk. Jullie mogen vaste grond voelen 

onder jullie voeten. 

Het evangelie lijkt precies ook  ons eigen verhaal en dat van de wereld te 

vertellen. Net als de apostelen worden ook wij soms getroffen door tegenwind 

en komen we in een storm terecht. De storm van tegenslag, verlies, mislukking, 

van armoede, pijn en verdriet, ziekte en dood. Stormen zijn er genoeg, soms 

komen ze onverwacht op ons af, zoals de storm van het coronavirus.  

Stormen treffen ook onze Kerk. Leegloop, kerken die gesloten worden. 

Schandalen van misbruik die te laks werden aangepakt, maar ook van 

tegenkanting en vervolging van gelovigen. Stormen van verontwaardiging, 

omdat de Kerk weigert te leven in de veranderende tijd en wereld, met andere 

mensen, andere problemen en andere antwoorden dan honderd jaar geleden.   

Het zijn die stormen die ook de apostelen overkomen wanneer ze zo hard hun 

eigen weg varen dat ze Jezus niet eens herkennen wanneer Hij hun tegemoet 

komt. Ze denken zelfs een spook te zien. Maar Jezus zegt: ‘Wees gerust, ik ben 

het, vrees niet.’ Dat zegt Hij ook tegen ons en tegen de Kerkleiders vandaag.  

Het verhaal dat Mattheus vertelt is bijna filmisch en zit vol symboliek.  

De boot is het beeld van een gemeenschap, ook van de Kerk als 

geloofsgemeenschap. De golven staan voor wat bedreigend is. Lopen op het 

water: dat wil zeggen: zonder vaste grond onder je voeten. Soms voelen wij 

ook even geen grond onder de voeten: we voelen ons niet goed en denken aan 



toen het beter was. Dat gebeurt ook met Petrus: zolang hij naar Jezus kijkt, 

zolang hij focust op houvast, loopt hij vol vertrouwen op het water. Als zijn blik 

afdwaalt (er staat: “toen hij merkte hoe hevig de wind was”, hij kijkt te veel 

rond, verliest de focus) verliest hij zijn blik op Jezus, op zijn geloof en 

vertrouwen en wordt hij opnieuw bang. Toch reikt Jezus hem de hand: het 

vertrouwen kan steeds opnieuw opgebouwd worden.  

Voor ons is het ook zo. Geloven in Jezus betekent dus: zich durven 

toevertrouwen aan de kracht van de liefde. In een crisis zijn wij zo overspoeld 

door onze problemen dat wij verlamd geraken van de schrik. Dan kijken wij 

vooral naar de gevaren die ons bedreigen, zodat wij geen oog hebben voor de 

liefde die ons toch draagt. Bij problemen is angst altijd een slechte raadgever. 

Petrus, die onrustige zoeker, stapte uit de boot en liep over het water naar 

Jezus toe. In plaats van zich met beide handen vast te klampen aan eigen 

zekerheden, overwint Petrus eerst zijn angst en steekt zijn hand uit naar Jezus, 

een gebaar van vertrouwen en overgave aan de liefde die zichzelf vergeet. 

Maar toch begon hij opnieuw te twijfelen, zoals wij zo dikwijls. In plaats van 

naar Jezus te blijven kijken, kon Petrus het niet laten toch weer naar de golven 

en de wind te kijken, toch weer aan de angst te denken. Wie zijn blik afwent 

van de liefde en weer naar zichzelf kijkt, beseft hoe bedreigend is. Telkens 

opnieuw dient onze twijfel overwonnen te worden. Tot wij durven grijpen naar 

de reddende hand: de liefde die dankbaar en belangeloos zichzelf geeft, breekt 

en deelt. Als wij die liefde erkennen als de God in ons leven, dan gaan de wind 

en de storm liggen. 

In de eerste lezing zien we ook die milde kracht van God: God was voor Elia niet 

in de hevige storm noch in de aardbeving of het vuur maar in het suizen van 

een zachte bries, God toont zich dus niet aan ons in het geweld van 

aardbevingen, vuur en stormen, maar in de zachte bries. Pas nadat Elia in de 

eerste lezing de bries hoort suizen, vindt hij de kracht om terug naar buiten te 

gaan. 

Ook wij worden uitgenodigd om te leven vanuit die bries, vanuit hetzelfde 

diepe vertrouwen dat God onbegrensd van ons houdt. Vanuit dat besef kunnen 

wij ook de hand reiken aan mensen die het moeilijk hebben, we kunnen iets 

van ons eigen vertrouwen aanreiken, op de moeilijke momenten dat zij daar 

zelf de kracht niet toe hebben. Ook als wij zelf door de stormen van het leven 

worden overvallen, vinden wij wel een Jezus onder onze medemensen die ons 

de hand reikt. De zwaarste storm is er wanneer we het vertrouwen zijn kwijt 

geraakt in ons zelf, in onze wereld, in het bestaan en er niemand is die ons de 



hand reikt.  

Mensen reiken ons vaak de hand, God reikt ons altijd Zijn hand. Amen 


