
We steken met Jezus, wiens geboorte we met Kerstmis hebben gevierd, van wal.  
 
Het nieuwe jaar 2021 ligt voor ons gelijk de zee voor de mensen die met hun boten uitvaren.  
De vraag is welke koers vaart het schip, vaart de kerk in het nieuwe jaar, waar gaat ze voor anker. 
Als je zo de berichten hoort en leest, hebben we wel wind tegen, van een rustige (over-)tocht kunnen we zeker niet 
spreken.  De zee is onrustig, de wereld om ons heen, donker wolken en storm kondigen zich aan. Terwijl de angst om 
ons hart slaat doemt de vraag of we te redden zijn midden op open zee. We zijn aan de grillen van de natuur, de 
golven op zee overgeleverd. Ook in de wereld zijn we overgeleverd aan de grillen van de tijd en aan krachten en 
machten die op het wereldtoneel strijden. 
 
Dat alles geeft ons geen goed gevoel, maar wat kunnen wij doen?  
 
Welke Goden roepen we allen aan om gered te worden van een gewisse dood.  
Zeus, Aqaurius of verwachten we van de Goden geen redding meer en raken we in paniek. 
En bij dit alles zijn er mensen die ongestoord rustig blijven en op de achtersteven liggen te slapen.  
Hoe is het mogelijk? Het lijkt alsof het deze persoon niet raakt dat wij dreigen onder te gaan  
en men doet een beroep op degene die zo rustig blijft. Herkent u het soms?   
We beseffen allen maar te goed dat we een onzekere tijd tegemoet gaan, maar wie onder ons heeft de innerlijke 
rust en is bij machte de natuur krachten die losgebarsten en te keergaan het zwijgen op te leggen. 
 
Dat laatste was het geval met Jezus die, zo hoorden we in het evangelie, midden in de storm lag te slapen terwijl zijn 
vrienden in paniek raakten en hem aanspraken: "Meester, raakt het u niet dat wij vergaan". Maar Jezus was de rust 
zelve en was verwonderd over de angst, die heerste onder de groep. En zie niet alleen zijn leerlingen maar de golven 
die hij toesprak werden rustig, de wind ging liggen. Hij zei vervolgens: waarom waren jullie zo bang, hebben jullie 
dan nog geen geloof? 
 
Als wij bij het ingaan van het nieuwe jaar van wal steken doen we dit met Jezus aan boord, en hij zegt evenzo tegen 
ons: wees niet bang, heb geloof. Ja heb geloof, beste mensen aan boord. Dit is wat Jezus keer op keer zegt tegen 
degene die hem aanspreken en hem om hulp vragen. Geloof is uw Redding geweest. Met geloof in de toekomst gaan 
we het nieuwe jaar tegemoet. De tijd, het tij, zal ook voor ons alle keren. Geen paniek aan boord. 
 
Het maakt een wereld van verschil uit of we op een woelige zee, in bewogen tijden, de rust en het geloof bewaren 
en niet in paniek raken.  
Het maakt een wereld van verschil blijkt als we iemand aan boot hebben die zoals Jezus bij machte is eenvoudig de 
natuur te dwingen en de krachten die losgelaten zijn en te keer gaan met een ferm woord tot stilte dwingt en het 
zwijgen oplegt. 
 
Wie o wie is, die persoon onder ons, anno 2021 in Gods Naam, dan wenden wij ons tot hem en zal de (over-)tocht in 
het nieuwe jaar behouden en veilig zijn. Het nieuwe jaar gaat gepaard met allerlei goede voornemens bij mensen. 
Je zet in feite vooraf de koers uit die je wilt varen in het nieuwe jaar. 
Dat is goed, maar bij die goede voornemens en de koers die je voor ogen hebt, KAN en mag het geloof niet 
ontbreken. Het gezegd luidt niet voor niets: Zonder geloof vaart niemand wel. Dit geef ik u dan ook aan u allen mee: 
geloof  
 
En we vergeten wel eens dat geloven een werkwoord is, dat geloven niet iets privé is, maar zich openbaart in publiek 
domein en dat blijkt ook uit het evangelie van Jezus, geloof heeft grip op wat geschiedt,   
met geloof bedwing je aardse krachten en machten, en we zien hoe zieken die geloofden en Jezus aanspraken 
genazen en hun leven ten goede werd gekeerd.  
 
Moge u allen het nieuwe jaar ingaan vol geloof en met Gods vertrouwen dat wat er ook gebeurt en hoe dreigend de 
tijden zijn, als we van de koers dreigen af te raken door tegenslag, storm en wind, 
het komt goed in 2021. Geloof zal uw Redding zijn.  
Dat is wat Jezus’ onderricht aan het volk Israël ons geleerd heeft.  
Tot slot wens ik u dan ook aan het begin van het nieuwe jaar, voorspoed en zegen,  
en een groot geloof. Laten we van wal steken op de golven van de tijd de oversteek maken. 
 
Door Christus onze Heer. Amen.  Pastoor Jos Hermans 


