
 

 

 

Nr. 23 – 4 oktober 2020 

Hallo allemaal, 

Vandaag lezen we het 2e verhaal uit het blok verhalen uit het evangelie volgens 

Mattheüs. Na een drukke dag varen Petrus en zijn vrienden het Meer van Galilea op. 

Jezus is achtergebleven aan land en wil, nu het rustig is, nog een poosje bidden. Het is 

donker en er steekt een hele harde storm op, Petrus en zijn vrienden worden bang, heel 

bang.. 

Veel mensen waren in die tijd bang voor grote watermassa’s zoals de zee of een groot 

meer. Ze geloofden dat er monsters of kwade geesten in het water leefden. Net als in het 

verhaal van vorige week (‘De storm op het water’) laat Jezus zien dat hij machtiger is 

dan alles waar de mensen bang voor zijn.  

 

 

  



 

 

Mattheüs 14: 22-33 

Jezus loopt over het water

 

Jezus vaart met zijn vrienden in de boot naar 

een rustige plek. Hij wil een poosje alleen 

zijn. Hij wil graag praten met God. Maar een 

paar mensen zien waar de boot naartoe vaart. 

‘Kom mee,’ zeggen ze tegen elkaar. ‘Wij gaan 

achter Hem aan. Die boot vaart gewoon langs 

het land. Dus als we meelopen, zien we waar 

Jezus naartoe gaat.’ Als Jezus aan land komt, 

staan er al een heleboel mensen op Hem te 

wachten, en er komen steeds meer mannen, 

vrouwen en kinderen bij. Jezus is de hele dag 

bezig om met iedereen te praten, en om 

iedereen te helpen. Maar nu is de dag voorbij. 

De zon gaat onder. ‘Gaat U mee?’ zegt 

Petrus. ‘Stapt U maar in de boot. Dan kunt U 

lekker uitrusten.’ ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Gaan 

jullie maar vast. Er zijn nog zoveel mensen 

hier. Ik ga ze eerst wegsturen. En dan wil Ik 

nog een poosje bidden. Ik zie jullie later.’ 

‘Goed,’ zegt Petrus, en hij duwt de boot af en 

springt aan boord. ‘Kom op, jongens,’ zegt 

hij. ‘We gaan.’ De boot vaart het meer op. 

Het gaat niet snel. Er staat een harde wind, 

en die blaast precies de verkeerde kant op. 

Petrus en zijn vrienden moeten hard roeien 

om vooruit te komen, tegen de hoge golven 

in. De boot gaat omhoog en naar beneden, 

omhoog en naar beneden, en ze komen haast 

niet vooruit. Als de nacht al bijna voorbij is, 

zijn ze nog stééds aan het roeien. Wat een 

verschrikkelijke storm is dit. ‘Hoe ver zijn 

we?’ roept Andreas. ‘Volgens mij nog maar 

halverwege!’ schreeuwt Petrus, boven het 

gebulder van de wind uit. ‘Hola!’ roept 

Johannes ineens. Hij laat zijn roeispaan bijna 

in het water vallen. ‘Kijk daar eens! Wat is 

dat?’ Petrus kijkt opzij. Wat gebeurt daar 

nou?  

Wat komt daaraan over het donkere water? 

Wat loopt daar? Is dat – is dat een… ‘Een 

geest!’ schreeuwt Andreas. ‘Een spook!’ roept 

Thomas. ‘Help!’ jammert Levi. En Petrus kan 

helemaal niks zeggen, zo bang is hij. Maar 

dan hoort hij, boven het geluid van de wind 

uit, de stem van Jezus. ‘Rustig maar. Ik ben 

het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Petrus is 

ineens helemaal blij. Hij springt overeind. 

‘Heer!’ roept hij, en hij zwaait met twee 

armen tegelijk. ‘Bent U het echt? Mag ik over 

het water naar U toe komen?’ ‘Kom maar,’ 

roept Jezus terug. Hij glimlacht. Petrus stapt 

zonder nadenken de boot uit en klautert over 

de golven heen, naar Jezus toe. Hij voelt hoe 

de wind in zijn gezicht blaast, hoe zijn kleren 

tegen zijn benen klapperen. Hij wordt 

onzeker: kan dit wel? En dan zakt hij ineens 

zomaar door de golven heen het water in. 

‘Help!’ roept hij, vlak vóór hij kopje onder 

gaat, en hij begint te watertrappelen, zo hard 

hij kan. Heel even komt hij weer boven. 

‘Heer!’ schreeuwt hij. ‘Red mij!’ Vlak voordat 

hij weer naar beneden zinkt, voelt hij een 

sterke hand die hem omhoogtrekt. ‘Hé, 

Petrus,’ zegt Jezus. ‘Waarom twijfel je? Je 

weet toch dat je op Mij kunt vertrouwen?’ 

Petrus kan niks zeggen. Zijn tanden 

klapperen. Hij heeft het heel erg koud en hij 

is vreselijk geschrokken. Gelukkig. Daar is de 

boot. Andreas staat al klaar om Petrus weer 

aan boord te trekken. Jezus klimt zelf over de 

rand van de boot. Op hetzelfde moment stopt 

het met waaien. De golven verdwijnen. Het 

water wordt weer glad. Petrus en zijn 

vrienden laten zich in de boot op hun knieën 

vallen. ‘Heer,’ zegt Petrus. ‘Ik weet het 

zeker: U bent de Zoon van God.’ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROEFJE 

‘Dat kan niet… of toch wel?’ 

Je kunt niet over water lopen. Of toch wel? Petrus ziet het Jezus doen en gelooft dat hij 

het ook kan. Met dit proefje kun je zien dat er dingen zijn die niet lijken te kunnen, maar 

dat je die toch voor elkaar kan krijgen. 

 

Wat heb je nodig? 

• Een fles met een brede hals (bijv. Flevosap) 

• Een zo groot mogelijk hardgekookt ei 

• Een papiertje 

• Een aansteker 

 

Aan de slag: 

Hoe kan dat?! 

Vooraf lijkt het niet te kunnen om het ei in de fles te krijgen, maar met behulp van een 

brandend papiertje lukt het wel. Maar hoe kan dat dan? 

Door de warmte en daarna het afkoelen als het papiertje is uitgebrand, ontstaat er een 

verschil in luchtdruk. De lucht buiten de fles drukt harder tegen het ei dan de lucht in de 

fles. De luchtdruk aan de buitenkant van de fles zorgt ervoor dat het ei in de fles wordt 

geduwd.  

De Henkie Show – Jezus loopt over het water 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Z11s0ZfSU 

 

Monsters in je hoofd (Oké4Kids) - https://www.youtube.com/watch?v=0JCbytGXub8 

Bibbers (Oké4Kids) - https://www.youtube.com/watch?v=IwK7ERZvHsA 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartspub.com%2Fexplore%2Fdrama-clipart-film%2F&psig=AOvVaw31rMziejGnHpkbX4RdAEFt&ust=1588075792088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYpr3JiOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.youtube.com/watch?v=F_Z11s0ZfSU
https://www.youtube.com/watch?v=0JCbytGXub8
https://www.youtube.com/watch?v=IwK7ERZvHsA


 

 

 

 

 

 

 

Wie-wat-waar-wanneerpuzzel 
De leerlingen in de boot knielen voor Jezus. Ze zeggen: ‘U bent echt de Zoon van God!’. In de Bijbel wordt dit 

vaker over Jezus gezegd. In deze puzzel ontdek je één van de personen die zegt dat Jezus de Zoon van God is. 



 

 

 

 

Dank u, 

Voor kleine ogenblikken van hoop, 

Voor onverwachte momenten van moed. 

Dank U, 

Dat U ook mij vandaag weer verder hebt 

geholpen. 

 

 

 

Volgende keer: Jezus, Mozes en Elia 

 

 

Oplossing van de wie-wat-waar-wanneerpuzzel:  

Wie: een Romeinse officier  

Wanneer: als Jezus aan het kruis hangt  

Waar: Golgota  

Wat: ‘Geen twijfel mogelijk! Hij was de Zoon van God!’ 

Bronvermelding: Bijbel Basics 


