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Lieve mensen aan boord en thuis 
 
Laatst werd ik er na een dienst als gastvoorganger nog op aangesproken: in het nieuwe 
Liedboek voor de kerken is ‘het Lied van het Water’ niet meer opgenomen. De meneer liet het 
klinken alsof we dat als koopvaardijpredikanten hadden moeten voorkomen. Helaas werkt het 
niet zo. Zeker niet omdat ook in de kerken het maritieme gebeuren zich in de marge afspeelt. 
Maar dankzij de stickeractie van de Nederlandse Zeemanscentrale heeft dit gezang toch in veel 
liedboeken een plek gekregen. Meer dan 7000 mensen hebben tot nu toe een stickervel als lied 
1017 achter in het liedboek geplakt. Want als je een beetje zout bloed in je aderen hebt, dan 
weet je hoe belangrijk dit lied is1. 
 
Met m’n zoute bloed zit het wel goed. Toch moet ik er, al vind ik het een van de mooiste 
liederen die er zijn, ook wel eens van zuchten. Want ik kom er nooit onderuit. In de zondagse 
diensten in het voormalig Zeemanshuis in Rotterdam staat het standaard elke zondag in de 
liturgie. Soit. Dat is voor zeevarenden en met zeevarenden. Maar als ik het lied in diensten in 
Nederlandse gemeenten een keertje niet laat zingen, omdat het soms werkelijk slaat als tang op 
Dirk, krijg ik van de goegemeente op m’n kop. Want ja, je bent koopvaardijpredikant of niet. 
 
In de haven werken betekent ook dat ik altijd geacht word te preken over iets ‘waterigs’. Noach 
en Jona komen regelmatig voorbij, psalm 107 (‘die langs Gods oceanen trotseren wind en 
vloed’) moet geciteerd worden. Als ik voor een themadienst gevraagd wordt gaat het over een 
van de stormen op het meer. Toen ik merkte dat ook komende zondag zo’n storm weer eens 
een keertje op het rooster staat, was ik niet opgewekt. En dan moest de contactbrief ook nog. 
 
Toeval bestaat echter niet. Een beetje mopperig bedenkend wat ik in deze contactbrief met u 
zou willen delen – hij is al laat omdat ik op een berg in Peru zat – hoorde ik vanmorgen op de 
radio ‘Suzanne’ van Herman van Veen.  
 
‘en Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat Hij zomaar over zee liep, 
omdat Hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken, 
Hij zei: ' Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken'. 
Maar de hemel ging pas open, toen Zijn lichaam was gebroken en hoe Hij heeft geleden, 
dat weet alleen die Visser aan ’t kruis’  
 
En ik was er gelijk weer mee verzoend. Want net als ‘het Lied van het Water’ zijn ook de teksten 
over de stormen zulke mooie, aansprekende verhalen. Die dicht op je huid komen, je raken, 
herkenbaar zijn. 
Vandaar dat ik in deze contactbrief Marcus 4:35-41 wil aanhalen. De tekst maakt deel uit van 
een heel aantal wonderverhalen in de bijbel, door de evangelisten aan ons doorgegeven. 
                                                 
1
 Het stickervel is nog steeds te bestellen: stuur een mail aan contact@nederlandsezeemanscentrale.nl  



Om ons werk ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren, zijn bijvoorbeeld nalatenschappen erg belangrijk voor 
ons. Giften zijn fiscaal aftrekbaar: ANBI nummer 0025.34.976 
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De golven slaan door de zware stormwind al in het schip, terwijl Jezus rustig ligt te slapen. 
Angstig maken zijn vrienden hem wakker en hij bestraft de wind, laat de zee rustig worden. En 
hij vraagt zijn vrienden: waarom zijn jullie zo bang? Hoe heb je geen geloof? Het is kort maar 
krachtig, slechts zes verzen. Als we dit alleen een wonderverhaal noemen doen we het denk ik 
geen recht. Het wonder is niet het enige wat hier gebeurt. Het zijn zes verzen die aan ons, 
tweeduizend jaar verder, zijn doorgegeven met een bedoeling. Want die heeft het nog, ook voor 
ons leven nu. Dat doet niks af aan het wonder dat toen gebeurd is, maar kan dan nog meer 
voor ons betekenen dan dat Jezus toen, tweeduizend jaar geleden, zijn vrienden redde. 
 
Want we weten het allemaal: werken op het water, werken met de elementen, dat is werken met 
chaos. Nog afgezien van het feit dat de economie moet draaien en dat er geld verdiend moet 
worden. Dat je te maken hebt met een multinational crew en met internationale ontwikkelingen. 
En met de kans om een schip vol vluchtelingen tegen te komen. 
Goed, we zijn jongens van Jan de Wit, net als de discipelen. Nederland is er groot mee 
geworden. Maar dat neemt niet weg dat de meesten van ons daar wel eens met een harde klap 
tegenaan lopen. Het leven, zowel op zee als op het land is niet altijd gemakkelijk. En je hebt het 
gevoel dat de storm je meeneemt. Je loopt het gevaar te verdrinken. 
Dan weten, ook al zie je het soms niet, en al lijkt het alsof hij er niet is, dat wij toch niet alleen 
onderweg zijn, het geeft velen moed om door te gaan. Ook al zit het niet altijd mee en gebeuren 
er dingen waarvan je je afvraagt of de goede God daar nou wel bij was. 
 
Er zit denk ik nog meer in deze zes verzen. Water in de bijbel, dat is chaos, stormachtig water. 
Het is datgene waar je van gered moet worden. En hoewel Jezus’ leerlingen heus wel weten 
hoe ze op het water moeten handelen, raken ze nu in paniek. En dan is het moeilijk aan je 
geloof vast te houden. Maar hij wordt pas wakker als ze eigenlijk het ergste al gehad hebben. 
Want hij vertrouwt op hen, op de goede zeelui die zij zijn, op het talent dat zij hebben. Jezus zet 
zoals gewoonlijk alles weer op zijn kop. Hij is er, maar hij weet dat wij het ook voor een deel zelf 
doen. En, dat is het mooie, hij blijft in ons geloven en op ons vertrouwen. 
Zoals wij op hem mogen vertrouwen 
 
‘en je wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant 
en je moet Hem wel vertrouwen, want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.’ 

(Leonard Cohen, vert. Rob Crispijn) 
 

 
 
Groet uit de Rijnmond, een goede zomer toegewenst, 
 
ds. Helene Perfors 
 
e-mail: h.perfors@pkn.nl 
 
 

  


