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De lezing van deze zondag: De storm op het meer is een 
van mijn favoriete evangelieverhalen. “De leerlingen 
zitten met een slapende Jezus in de boot als ze overvallen 
worden door een hevige storm. Ze maken hem wakker en 
roepen ‘Heer redt ons, wij vergaan’. Jezus gebiedt de 
wind en het water om stil te worden en zij gehoorzamen, 
dan vraagt Hij de leerlingen: ‘Waarom zijn jullie zo bang hoe is het mogelijk dat je nog geen 
geloof in mij hebt? Met andere woorden, je weet toch dat, wanneer ik bij je bent, je niets 
kan gebeuren.” 
Ook in ons eigen leven en daar buiten kan het soms aardig stormen en ook wij proberen 
ons dan vast te houden aan de rand van ons levensbootje. Misschien spreekt het verhaal 
me wel aan omdat het zo realistisch en herkenbaar is. Het is een verhaal waarin je bang 
bent om te vergaan, maar plotseling komt iets of iemand op je pad die de storm in en om je 
heen tot bedaren brengt. Het is een verhaal over vertrouwen. 

Er is een prachtig lied waarin beschreven wordt hoe een 
adelaar wanneer hij zijn jongen het nest uitwerkt om te 
vliegen, eronder gaat vliegen om hen, wanneer het niet 
lukt, op te vangen en weer met zijn vleugels opgooit, net 
zolang tot hij zelfstandig zijn weg kan vinden. 

Zoals de apostelen op Jezus leerden vertrouwen, en de kleine adelaars op hun ouders, zo 
mogen wij erop vertrouwen dat wij, als we in nood verkeren, ook opgevangen en weer 
opgegooid worden om op eigen kracht  verder te gaan. 
 

Die mij droeg op adelaars vleugels 
die mij heeft geworpen in de ruimte 

en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid 

totdat ik vliegen kon op eigen kracht 
                                                                                       

Twee weken geleden op 6 Juni hebben we je uitgenodigd om een stapelgedichtje maken, 
die uitnodiging telt nog steeds. 
We hebben er al een paar gekregen. Het zou leuk 
zijn om er de volgende zondag een heel blad mee te 
kunnen vullen, dus stuur ze gerust in. 
                                       Ali van Leeuwen vlietweg10@gmail.com 
 
Wij kijken er naar uit, succes en een fijne zondag, 

Eva, Jan en Ali 
 


