
 

 
Korte samenvatting van de preek 
 

 
Wie is Jezus?! De vraag van de discipelen toen is noch steeds actueel 
Deze keer: Wie is Hij dat de wind en het meer Hem gehoorzamen? 
1) Hij is echt 
Wat moet je met zo’n verhaal? Velen zeggen: dat is natuurlijk niet echt gebeurd. Het begon met een 
bijzonder mens, de rest is legendevorming. 
Toch maak je je dan te makkelijk van de tekst (en van Jezus) af. 
Marcus is geen legende, maar een verslag van getuigen: 
- het boek is te kort na de gebeurtenissen geschreven on een legende te zijn  
- in oude legende’s kwamen nooit overbodige details voor, in ooggetuigenverslagen wel  
2) Hij is machtig 
a. als je Jezus volgt kan het stormen 
Jezus was aan boord, Hij heeft onbegrensde macht, en toch stormde het levensbedreigend. Dat kan 
ook in ons leven het geval zijn. 
b. Hij is machtiger dan de storm 
Jezus spreekt tegen de storm en het meer zoals je tegen een klein kind praat, en het wordt stil. En 
dat terwijl alleen God de wind en de zee kan bedaren (Ps 65 b.v.). Daarom zijn de discipelen achteraf 
nog bevreesder dan tijdens de storm. Wie Jezus leert kennen zak diep ontzag hebben. Hij is de Leeuw 
en Hij is gevaarlijk én goed. 
c. Hij vraagt vertrouwen in de storm 
Jezus verwijt zijn discipelen gebrek aan vertrouwen en geloof. Want wie echt op Hem vertrouwt mag 
zich veilig weten ook in de ergste storm 
3) Hij is liefde 
Maar hoe kan je zeker weten dat Jezus je door de storm heen zal halen? Daarvoor moet je nog een 
diepere laag in het verhaal zien. Het verhaal lijkt op dat van Jona. En net zoals Jona onderging in de 
storm om de zeelui te redden, zo zal Jezus straks ondergaan in de storm van Gods toorn op Golgotha 
om zijn discipelen te redden (vgk Mt 12,40). Als je gelooft dat Hij dat deed voor jou kun je pas echt 
vertrouwen in de storm in de zekerheid dat Hij van je houdt en je erdoorheen haalt. 
 



Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 5 maart 2023) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  

 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) Jezus macht en onze reactie 

We zien in het gedeelte twee reacties van de discipelen: 

 - een verwijt omdat Jezus slaapt, terwijl zij bijna verdrinken 

 - grote schrik nadat Jezus de storm heeft gestild 

Bespreek beide reacties.  

Waarom reageerden de discipelen zo? Herken je één van beide reacties soms bij jezelf? 

Zou het kunnen dat wij meer ‘vreze des Heren’ (de tweede reactie) nodig hebben? 

Hoe kun je voorkomen dat ontzag voor God angst voor God wordt? 

 

3) Bijbelstudie Jona 1:3-16 en Marcus 4: 35-41 

a. lees beide passages 

b. maak samen een lijstje van overeenkomsten en van verschillen 

Bespreek de volgende vragen 

- overtuigt het je hoe in de preek de lijn van Jona naar Jezus getrokken werd? 

- Jona kwam in een storm die hij aan zijn eigen ongelovige gedrag te wijten had. Kan dat ook in ons 

leven gebeuren? Hoe kun je er zeker van zijn dat in de storm in jouw leven Jezus erbij is en je 

erdoorheen helpt?  

 

4)  Besprekingsvragen: 

-   Ben jij je dagelijks bewust van het feit dat we in de 40dagentijd zitten? Leef je bewust richting 

Goede Vrijdag en Pasen? Zo ja, hoe? 

- Je zou kunnen zeggen dat in de tekst van de vorige preek, Marcus 6: 1-6 (Jezus de timmerman), 

vooral Jezus’ mens-zijn accent krijgt, en in deze tekst(Marcus 4: 35-41) vooral zijn Goddelijke macht. 

Op welke van die twee aspecten leg jij het meeste nadruk? 

- Wat betekent het voor jou dat Jezus alle macht heeft? 

- Lees Psalm 44: 24-27. In deze Psalm komen we bijna hetzelfde verwijt tegen dat de discipelen Jezus 

maken. Mag je zo bidden? Je zou ook kunnen zeggen dat Jezus het antwoord geeft op de vraag van 

Psalm 44. Wat is dat antwoord? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ

