
Dat hebben we de laatste tijd vaak 
horen zeggen. We zitten allemaal, 
niemand uitgezonderd, in hetzelfde 
schuitje. Of je het wilt of niet. 
Wereldwijd hebben we te maken met 
dezelfde crisis. Er is geen ontkomen 
aan. Is er verschil in de manier 
waarop christenen en niet-
christenen moeilijkheden en crises 
te lijf gaan? Wie zit er bij ons in het 
schuitje? Wat of wie maakt het 
verschil?

De uitdrukking ‘samen in hetzelfde schuitje’ laat ons 
denken aan een geschiedenis in Markus 4 vers 35-41:

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was 
geworden: Laten wij oversteken naar de overkant! En 
met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals 
Hij was, in het schip mee; en nog andere schepen waren 
er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en 
de golven sloegen in het schip, zodat het schip al vol 
liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te 
slapen; en zij wekten Hem en zeiden tot Hem: Meester, 
bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?
En wakker geworden bestrafte Hij de wind en zei tot 
de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er 
ontstond een grote stilte.  En Hij zei tot hen: Waarom bent 
u zo angstig? Hebt u nog geen geloof ? En zij vreesden 
met grote vrees en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, 
dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

We willen stilstaan bij de woorden ‘zoals Hij was’ en die 
vertalen naar onze situatie.

Maar voordat we dat doen, is het goed om eerst even te 
kijken naar de verschillende vertalingen. 
Deze woorden ‘zoals Hij was’ staan niet in alle vertalingen. 
De HSV vertaalt met ‘en zij namen Hem, Die al in het schip 
was, mee’.
De NBV heeft ‘namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat’. 
In de NBG ’51 staat het weer wel ‘en namen Hem, zoals Hij 
was, in het schip mede’.
We kunnen nog meer vertalingen noemen, maar laten het 
hier even bij. Om deze verschillen in kaart te brengen kan 
een artikel uit ‘Woordstudies deel 1’ door Dr. G.H. Kramer 
helpen, blz. 212-214 (Te bestellen bij Uitgeverij Daniël, 
Zwolle, NL. ISBN/EAN:978-90-79718-10-8).

Wij gaan ervan uit dat de vertaling ‘zoals Hij was’ correct 
is en zullen nu kijken naar de geschiedenis zoals hij ons is 
overgeleverd. 

Wat is er die dag allemaal gebeurd?
Aan het begin van hoofdstuk 4 lezen we dat de Heer een 
grote menigte leert door middel van gelijkenissen. 
Hij is aan boord van een schip gegaan terwijl de menigte 
op het land is. Op welk tijdstip Hij begint, is niet helemaal 
duidelijk, maar in vers 33 lezen we dat Hij met veel 
gelijkenissen tot hen spreekt, en uiteindelijk wordt het 
avond.
Dan beveelt de Heer hen naar de overkant te varen en 
nemen ze Hem mee ‘zoals Hij is’, zonder uitstel, vermoeid 
en wel. Maar… zonder zich dit te realiseren nemen ze Hem 
ook mee als Degene aan wie de wind en de zee gehoorzaam 
zijn. 

Hoe gaat het verder?
Jezus valt direct in slaap, moe als Hij is. De menigte heeft 
alle energie uit Hem weggezogen. 
En dan gebeurt het onverwachte. Er steekt een hevige storm 
op en de golven slaan in het schip, zodat het schip al vol 
loopt. 
De discipelen maken de Heer wakker en verwijten Hem dat 
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Hij zich kennelijk niet om hen bekommert.
Waarom zijn ze bang? Hij kan toch het verschil maken? Ze 
hebben toch al de nodige wonderen meegemaakt? 
Zodra de Heer wakker wordt - hoewel Hij als de bewaarder 
van Israël sluimert noch slaapt (Psalm 121) - bestraft Hij de 
wind en zegt Hij tot de zee ‘Zwijg, wees stil’. Het gevolg is 
een grote stilte.
Nu verwijt de Heer hén: ‘Waarom zijn jullie zo bang? 
Hebben jullie nog geen geloof ?’ 
Hun reactie? ‘Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee 
Hem gehoorzamen?’.

Hoe hebben ze Jezus meegenomen?
‘Zoals Hij was’, hebben we gelezen. Zonder uitstel, vermoeid 
en wel. 
Inderdaad, maar ook als Degene die de wind en de zee kan 
gebieden. Wat gaat er schuil achter Zijn mens-zijn? Zijn 
Goddelijke kracht. 
De dienstknecht, zoals Hij in het evangelie naar Markus 
wordt gezien, is ook de Heerser over de elementen.
Gelukkig zitten de discipelen 'in hetzelfde schuitje’, maar 
met de Heer aan boord. 

En wij?
Gelukkig ben je - in deze tijd - als je kunt zeggen: Ja, we 
zitten in hetzelfde schuitje, maar met Jezus aan boord!
Maar nu niet ‘zoals Hij was’, maar zoals Hij is. 
Want wat is er veel gebeurd na deze geschiedenis. Hij is nu 
bij ons als Degene Die heeft uitgeroepen ‘het is volbracht’, 
als Degene Die de dood heeft overwonnen, Die de satan en 
de zonde heeft tenietgedaan, Die aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoge zit en aan Wie gegeven is alle macht in 
hemel en op aarde, terwijl engelen, machten en krachten 
Hem onderworpen zijn (1Petrus 3:22).

De hemel is open
Alles mag dan door de zgn. lock-down op slot zitten, de 
hemel is open (Handelingen 7:56).
Ben je eenzaam en terneergeslagen? Heb je financieel verlies 

geleden en sta je voor een faillissement? Ben je ernstig ziek 
geweest en krabbel je er maar langzaam weer bovenop? 
Bent u hoogbejaard en kunt u uw kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen niet meer zien? 
Lijken we als plaatselijke geloofsgemeenschap door deze 
heftige storm en de zee uit elkaar geslagen te zijn? 
Wordt het ooit weer mogelijk om samen te komen en elkaar 
aan te raken? Hoe gaat het met de gezinnen, alleenstaanden, 
weduwen? 

Gaan we het redden? 
Ja, we hebben Hem aan boord en wel ‘zoals Hij is’. 
Hij is onze grote hogepriester Die de hemelen is doorgegaan 
en Die ons te hulp komt, hoe de omstandigheden ook zijn 
(Hebreeën 2:18), Die met onze zwakheden kan meelijden en 
door Wie wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden 
tot hulp op de juiste tijd (Hebr.4:15,16) en Die voor ons 
tussenbeide treedt (Hebr.7:25). Hij is onze Voorspraak bij de 
Vader, Die, als we het verknald hebben en het lijkt alsof het 
niet meer goed te maken is, herstelt en heelt. 
Hij staat voor ons klaar met raad en daad en laat ons als 
meer dan overwinnaars uit deze crisis komen. 
Nu komt het erop aan of ons geloof ook stand houdt 
wanneer we alleen op Hém aangewezen zijn. Of bestaat ons 
geloofsleven alleen uit de samenkomsten of kerkdiensten 
en komen we er nu achter dat we geen persoonlijke relatie 
met de Vader en de Zoon hebben en dat ons geloof louter 
traditie is?
Hij zit in ons single-schuitje, ons familie-schuitje, ons 
gemeente-schuitje, ons bedrijf-schuitje, ons school-schuitje 
en Hij zit er zoals Hij is: gisteren en heden Dezelfde en tot 
in eeuwigheid.

De grote Provider
Hij is ook de grote Provider, die beloofd heeft: ’Ik zal u 
geenszins begeven en u geenszins verlaten’, waardoor wij 
met vrijmoedigheid kunnen zeggen: ‘de Heer is mij een 
helper, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen?’.
Is het niet Abraham die in het uur van beproeving zei: ‘God 
zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn 
zoon?’ 
En kon Paulus het niet vanuit eigen ervaring zeggen: ‘Mijn 
God zal in al uw behoefte  voorzien naar zijn rijkdom in 
heerlijkheid in Christus Jezus?’.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ja, maar het maakt 
wel een wezenlijk verschil of Hij aan boord is of niet. Laten 
we bidden voor al die mensen die het zonder Hem moeten 
doen. We leven in een tijd met heel veel uitdagingen en 
mogelijkheden. God zij dank! Laten we die gebruiken.
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