
54

Een diepe rust te midden van het gewoel

marcus 4:35–41

Piet Kooiman

Toen Rinse eind januari 1997 afscheid nam van de Arkgemeente in Amsterdam–
Slotervaart, werd dit Bijbelgedeelte op het podium van de gemeentezaal uitge-

beeld door enkele collega’s en stagiaires. Daarbij speelde één van hen de rol van Rinse 
die aan het einde van de scène opstond in dat wat moest doorgaan voor de boot. Hij 
wees daarna gebiedend de zaal in en sprak: ‘Zwijg, wees stil.’ Uiteraard volgde niet 
de in het verhaal volgende volkomen stilte, maar een hilarische reactie. Dat Rinse 
met een enkel gebaar een hele zaal het zwijgen op zou leggen, dat was in de harten 
van deze mensen nog niet opgekomen. Maar toch … Stil naar Rinse luisteren, dat 
hadden ze al heel vaak gedaan. Meestal duurde het wel langer dan één zin. Rinse 
had ook wat te zeggen, daar was iedereen van overtuigd. De gemeente kende hem als 
pastor, prediker en geleerde. Daarbij liep dat laatste gemakkelijker in het oog dan het 
eerste. Maar wie hem wat beter kende wist ook van zijn inzet en toewijding op dat 
gebied. Als collega in de Ark mocht ik van dichtbij meemaken hoe overtuigend hij 
kan zijn, maar ook dat hij een luisteraar is naar argumenten. Een gesprek beëindigen 
met ‘Zwijg, wees stil’ zal niet gauw bij hem opkomen. Hij zal het in elk geval niet 
gauw doen.

Nu is dit bevel niet per se de focus van deze meditatie. In de onderhavige perikoop 
boeit mij vooral het wonderlijke gegeven dat Jezus in een door de storm gebeukt en 
op de golven stampend schip ligt te slapen. Hij slaapt! Dat doet direct denken aan 
het verhaal van de profeet Jona (Jona 1) en dat zal wel niet toevallig zijn. Jona die 
drie dagen (!) in de buik van de vis vertoeft en daarna als het ware opstaat uit de 
diepte van de dood (Jona 2:10) Ook het bekende gezegde uit het Psalmenboek ‘Hij 
geeft het immers zijn beminden in de slaap’ (Psalm 127:2) kan met deze scène worden 
verbonden.

Wat is dat toch met die slaap? Het valt heel goed te begrijpen dat de kapitein die 
met Jona in het schip zit vraagt: ‘Hoe kun je zó vast slapen?’ Hij kon zich dat niet 
alleen niet goed voorstellen, maar wist ook nog wel iets anders voor hem te doen. 
Bidden! Want de nood was hoog. In wat de leerlingen van Jezus tegen hem zeggen, 
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klinkt de echo daarvan als het ware door: ‘Meester, trekt Gij er U niets van aan dat 
wij vergaan?’ Er klinkt behalve angst ook een verwijt in door. Misschien ook iets van 
verbazing: in zulke omstandigheden kún je toch gewoonweg niet slapen? Hoe kan 
Hij dat dan wel?

Slapen. Dat is rusten én rustgevend. Het is overigens niet alleen maar een vorm 
van inactiviteit: dat had je gedroomd! Er gebeurt nogal wat in de slaap. Er is ook 

iets nodig om te kunnen slapen: overgave. Wie gaat slapen geeft zich over aan de 
slaap. Dat sluit niet uit dat de slaap je overkomt (over je komt). Het gaat hier om een 
voorwaarde. Wie zich door welke reden dan ook niet kan overgeven aan de slaap, 
zich durft toevertrouwen aan de armen van Morpheus, is gedoemd tot slapeloosheid. 
Als kind leerde ik het bekende gebedje: ‘Ik ga slapen, ik ben moe. ’k Sluit mijn beide 
oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht.’ — vanzelfspre-
kend ‘ons’ want ik kom uit een groot gezin. De gedachte dat er iemand over je waakt, 
dat je niet bang hoeft te zijn ook al is het donker, voedt het vertrouwen dat nodig is 
om te gaan slapen. Het vertrouwen dat een mensenkind misschien wel van nature 
heeft, maar dat door van alles ondermijnd kan worden. Jeugdzorg is er niet voor 
niets.

Door alles heen slapen. In de empirische werkelijkheid zal het vermogen dat te 
doen wellicht (mede) genetisch bepaald zijn. Er zijn nu eenmaal mensen die licht 
slapen en anderen die ’s nachts met geen kanonschot wakker te krijgen zijn. Maar wat 
zegt het wanneer dit voorkomt in een verhaal als dat van de storm op de zee? — Niet 
dus zoals in het opschrift in de nbg–vertaling ‘op het meer’. Want in deze perikoop is 
sprake van ‘de zee’. De zee die staat voor chaos, dreiging en ondergang.

In het verhaal zelf ligt wellicht het antwoord besloten. Want als de Meester gewekt 
is met die roep om hulp dan vraagt Hij: ‘Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie 
dan geen vertrouwen?’ Het is hetzelfde vertrouwen dat Hij ook aan de orde stelt aan 
de voet van de berg van de Transfiguratie (Marcus 9:19.23). Het vertrouwen waar 
‘onreine geesten’ geen verweer tegen hebben. Jezus laat zijn benauwde leerlingen zien 
dat hijzelf helemaal niet bang is. Hij heeft zich vol vertrouwen overgegeven aan de 
slaap. Hij gaat ervan uit dat de Ene over hen waakt en dat Hij het zijn beminden in 
de slaap geeft.

Dat lijkt in de gegeven situatie al te zorgeloos. Het schip liep reeds vol. De leer-
lingen zijn niet voor niets zo bang en kunnen alle denkbare hulp gebruiken. Die komt 
ook als blijkt dat het vertrouwen van Jezus sterk genoeg is om de wind te doen liggen 
en de zee als het ware terug in zijn hok te sturen.

In dit korte stukje evangelie, dat ook Marcus met vaart vertelt, springt wat mij 
betreft de zorgeloosheid van Jezus eruit, of liever zijn onbekommerde vertrouwen. 
Dat geeft Hem de rust om te midden van de woedende golven te slapen.
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Terug naar het begin: wat bewoog in 1997 degenen die dit verhaal naspeelden ertoe 
Rinse te midden van veel kabaal als een slaper te laten optreden? Er moet iets 

geweest zijn dat hen op dat idee bracht. Ik raad er nu maar naar. Het zal niet geweest 
zijn omdat Rinse zo’n slaperig iemand is. We kennen hem als een wakker mens! Maar 
wat dan?

Het zou dit wel eens kunnen zijn: hij is in staat om zich te midden van het gewoel 
dat de samenleving en de wetenschap kenmerkt terug te trekken in zijn studeer-
vertrek of werkkamer. Daar is hij in zijn element wanneer hij zich onbekommerd 
wijdt aan het lezen van oude teksten die Calvijn, Miskotte, Breukelman en andere 
geleerden optekenden. Hij vertrouwt erop dat daarin betekenis ligt opgeslagen 
(misschien wel redding) voor wie de dreiging van chaos en ondergang onder ogen 
zien en daar bang voor zijn. Dat vermogen om zich te concentreren op oude teksten 
is natuurlijk niet aan hem alleen voorbehouden. Voor mijn besef is wel kenmerkend 
dat er iets ontwapenends is aan Rinses persoon in de wetenschappelijke ijver die 
hij zo lang ik hem ken tentoonspreidt. Hij geeft zich eraan over, zoals de passagier 
die in volkomen vertrouwen op de bestuurder rustig zijn ogen sluit om een uiltje te 
knappen terwijl de chauffeur de Boulevard Périphérique van Parijs bedwingt. Of ja, 
zoals Jezus in dat schip.

Daar is geloof (= vertrouwen) voor nodig. Vertrouwen dat zowel in de evangeliën 
als in het dagelijks gewoel niet vanzelf spreekt. Gelukkig zijn er verhalen die het 
belang en de kracht daarvan betuigen. En mensen die er soms even een glimp van 
laten zien …

Dit zou heel goed iets met Jezus te maken kunnen hebben. Mooi, poëtisch sterk, 
klinkt dat in het lied dat Herman van Veen in navolging van Leonard Cohen zingt:

… 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.

Rinse wordt 60 jaar. Ik wens hem nog heel veel goede jaren, al is het in weer en wind!


