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Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Als er één verhaal is waarmee het christelijk geloof vaak belachelijk gemaakt 

wordt in onze tijd, dan is het wel dit: Jezus die over water loopt... wie gelooft dat 

nou! Nou, ik geloof dat, maar niet zoals degenen die het belachelijk willen 

maken denken dat ik het geloof.  

Hoe lees ik dit dan? 

Luister. We hebben nog te weinig tot ons door laten dringen dat de evangeliën 

enkele tientallen jaren ná het leven van Jezus zijn opgeschreven. En dat ze nooit 

zouden zijn opgeschreven als er niet de ervaring was geweest van Pasen, Jezus' 

opstanding. Dat betekent twee dingen voor ons verstaan van deze verhalen. 

In de eerste plaats betekent het dat er, natuurlijk, heel veel reflectie, 

geloofsbezinning, in zit. De evangelisten vertelden niet de droge feiten over de 

geschiedenis van Jezus, daarvoor was die geschiedenis te waardevol voor hen. 

In elk verhaal klinkt daarom door wat Jezus voor hen betekende, en hoe ze 

erover hadden  nagedacht, vanuit Pasen. Ieder evangelieverhaal is een 

paasverhaal. 

In de tweede plaats: omdat ze, naar hun overtuiging, vertelden over de levende, 

de opgestane, vertelden ze naar hun gevoel helemaal niet over iemand uit het 

verleden. Ze vertelden over iemand die leefde en bij hen was, in hun heden. Hun 

nu. Zo, zoals in deze verhalen, zo leefden zij hun actuele leven, samen met 

Jezus. 

Het moet gezegd: voor echte historici, die precies willen weten wat er gebeurd is 

toen Jezus vroeger op aarde rond liep, is deze gang van zaken natuurlijk een 

ramp. Want daar kom je zo nooit meer achter. En ook voor die gelovigen, die 

hun geloof voelen wankelen als ze niet precies weten wat er toen gebeurd is, is 



dit moeilijk.  Maar, voor  wie, net als de evangelisten, wil leren leven met de 

levende Heer, vertellen deze verhalen precies hoe dat zou kunnen.  

 

Over water lopen. Wat een onzin, ik hoef helemaal niet zo nodig over water te 

lopen, ik pak wel een bootje als het nodig is. Alsof de bijbel ons zou willen leren 

dat we geen bootjes meer nodig hebben, als je maar gelooft! Dan wordt de 

Bijbelse boodschap verminkt tot een soort van gekkigheid. Iemand zei eens over 

die Petrus, die zo nodig over het water naar Jezus toe wilde gaan: Hij had niet 

pas moeten gaan twijfelen toen hij al op dat water liep, hij had beter van tevoren 

aan zichzelf kunnen twijfelen: Waarom wil ik eigenlijk zo dwaas doen! 

 

Over water lopen? Soms denk ik: we doen eigenlijk niks anders. Het is geen 

gekkigheid die hier beschreven wordt, het is ervaring van elke dag. Als ik weer 

eens geconfronteerd word met de kwetsbaarheid van ons bestaan; met de 

onvanzelfsprekendheid daarvan; als ik weer eens zie of hoor hoe het mis kan 

gaan met een mens, met een leven; hoe ziekte kan toeslaan, willekeurig, elk 

moment; als ik de krant lees en me weer bewust word van de instabiliteit van 

onze wereldsamenleving; van de wiebeligheid van het hele ecologisch 

evenwicht; als ik alleen maar bedenk hoe toevallig het eigenlijk is dat ik er ben... 

hoe kan het toch, dat we niet voortdurend wegzinken in de zee waarop we 

lopen... Het is geen somberheid, om deze dingen te zeggen, het is een diep 

bijbels besef, vanaf de eerste bladzijde van de bijbel al: Dat die wereld er is, en 

dat wij er zijn, dat is niet minder dan een wonder! In het begin was er immers, 

zo wordt ons daar verteld, niets ànders dan water. Het is aan niemand minder 

dan God zelf te danken dat er in dat water een stukje droog land ontstond dat de 

wateren van opzij en van onderen van ons weg houdt; en een hemelkoepel die de 

wateren daarboven op hun plek houdt… er hoeft niets te gebeuren of de hele 

boel stort weer in, zoals dat verhaal van de zondvloed ons nog weer eens in wil 

peperen. Nee, inderdaad, er hoeft maar niets te gebeuren, of…  



Maar zo kan een mens toch niet leven, met altijd dat gevoel van ‘op het water te 

lopen’, zal ik maar zeggen? Och, je kunt dat ook omdraaien natuurlijk. Je kunt 

wel zeggen: wat vreselijk, dat wij en onze wereld, zo onvanzelfsprekend zijn… 

maar je kunt ook zeggen: wat een wonder, dat we er zijn! Dat het blijkbaar kan, 

op het water lopen. Nu ja, niet iedereen kan het, er zijn er heel wat die gaan 

kopje onder, en wie van ons kan beweren dat hij nog nooit kopje onder is 

gegaan. Ik ben zelf opgegroeid met een soort besef van: natuurlijk ben ik er, 

natuurlijk is die wereld er… en dat zal pas ophouden als God ingrijpt, ooit. Later 

pas ben ik gaan inzien dat het omgekeerd is: het houdt niet op als God ingrijpt, 

het zou pas ophouden als God niet meer in zou grijpen, als God zijn handen van 

ons en onze wereld áf zou trekken, dán zou het pas ophouden. Maar zal Hij dat 

ooit doen?  

 

'Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit 

te gaan naar de overkant, hij zou komen nadat hij de mensen had weggestuurd.' 

Meestal gaan we er, als gelovigen, van uit dat het andersom is: dat de Heer ons 

vooruit gaat, naar de overkant. Hier worden de discipelen vooruit gezonden! 

Daar gaan we, alleen, zonder de Heer. Het lijkt inderdaad wel onze situatie, als 

christenen vandaag: onze weg zoekend in die wereld, op die wereldzee, waar 

God achtergebleven lijkt te zijn. God iets van vroeger, de wereld 

geseculariseerd, God-loos. ‘Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op 

om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.’ 

Ja, Hij alleen, maar dat betekent ook: zij alleen, die discipelen, alleen, zonder 

hun Heer. Wij alleen. Hij is elders, en bidt. Bidden is bij uitstek iets dat een 

mens zélf doet, zelfs als je het samen met anderen doet. Voor mij hoeft dat niet 

altijd met de ogen dicht, maar die klassieke gebedshouding beeldt wel uit wat er 

gebeurt: je sluit je a.h.w. op in jezelf. Je laat de anderen even voor wie ze zijn. 

Ook al bid je misschien wel juist voor hen, dan nog. Dat doet de Heer hier ook: 

Hij laat de anderen even voor wie ze zijn. Wat die discipelen hier meemaken, 



het is een ervaring van de kerk van alle eeuwen: waar is Hij toch, die ons vooruit 

gezonden heeft? ‘De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal 

verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.’ 

Tja, het kan moeilijk gaan, soms. Dan komt die onvanzelfsprekendheid van het 

bestaan niet als een wonder, maar als een bedreiging op ons af. Op het water 

lopen, we doen niets anders.. wat een wonder... maar je kunt er ook bang van 

worden.  

‘Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.’  

Het heeft even geduurd, het is al bijna ochtend. Waar was Hij toch al die tijd? 

Nu ja, al die tijd hebben we het toch maar wel gered, tot nu toe! Blijkbaar was 

Hij niet helemaal afwezig, dus! ‘Toen de leerlingen hem op het meer zagen 

lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een spook!' en schreeuwden het uit van 

angst.’ Ach ja, zo gaat dat als we weer beginnen te vermoeden dat Hij er toch is; 

als de eerste tekenen van nieuw geloof en vertrouwen onder ons weer gaan 

gloren, dan is het ons eerst misschien wel te groots, te verbijsterend, en 

misschien zelfs een beetje angstaanjagend. Je moet het immers allemaal weer 

leren ontdekken, je moet het te horen krijgen en toegesproken krijgen: ‘Meteen 

sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Waarom zou je 

ook bevreesd zijn vanwege die onmogelijkheden die we beleven met zijn allen, 

je kunt er immers ook van verwonderd raken! Je kunt er ook in ontdekken en 

horen dat in die onvanzelfsprekendheid, in dat wonder dus van ons leven, een 

goddelijke aanwezigheid zich meldt, al is het lopend over datzelfde water: Ik 

ben het. Het is alsof we een echo horen van die oude, grondleggende 

Godsopenbaring aan Mozes indertijd: ‘Ik ben die Ik ben, Ik ben erbij…’  

Petrus krijgt het door. Tenminste… ‘'Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, 

zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Zo vreemd is dat toch 

niet, lopen over het water, we doen niets anders! Angstig, kun je zeggen. Je kunt 

ook zeggen: wat een feest! ‘Hij zei: Kom!’ En daar gaat hij Petrus… Feestelijk 

zijn Heer tegemoet! Inderdaad, als een feestelijk moment zoals we dat 



bijvoorbeeld soms in de kerk kunnen meemaken, als je het weer eens te horen 

krijgt: ‘Ik ben het houdt moed, wees niet bevreesd, kom maar, loop maar over de 

golven…’ En daar ga je, wat kan je gebeuren. Zo onder de indruk van het 

wonder van wat je gegeven is, dat je de wereld aan kunt. Kom maar, loop maar 

over de golven, Ik ben het.  

 

‘Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken 

en schreeuwde het uit: Heer, red me!' Toen hij de wind voelde? Ik zou vooral 

banger worden van dat water. Natuurlijk, de wind maakt dat water wild, dat wel. 

De wind komt van alle kanten, die kan ons omvergooien. Maar dat water, dat 

moet ons dragen.  Het is alsof het gaat over al dat nieuws dat we de laatste tijd  

horen, nog afgezien van alle economische onzekerheid vanwege Griekenland: 

geweld, IS, mensen op de vlucht.... Storm, overal, wat een wind. Je zou zomaar 

kunnen wegzinken, van al die berichten. Het gevoel kan ons bekruipen dat er 

geen dragende grond meer is. En ineens zien we het dan weer: we lopen op 

water... daar gaan we, de diepte in...  

‘Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast...’ Dat is wat we nodig 

hebben, bij al dat lopen op het water. Dat ons de hand wordt toegestoken. En dat 

gebeurt dan ook, regelmatig. Misschien wel eens vaker dan eigenlijk nodig zou 

zijn: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’  

Wat moet ik toch denken van die twijfel van Petrus? Het is toch het meest 

logische dat je bedenken kunt, als je het weer eens beseft: dat je loopt op water? 

Ach ja, dat heeft die twee kanten, zoals in deze hele preek steeds gezegd wordt: 

de kant van de verwondering, dat het toch maar kan, blijkbaar… én die kant van 

de dreiging en de twijfel… Maar hoor toch eens, steeds klinkt die stem, in 

verschillende toonaarden, dwars door de wind heen, over de golven, Houdt 

moed; en: Ik ben het; en ‘Kijk, Ik steek de hand toe’. En ook ‘Waarom ben je 

gaan twijfelen?’  En ook – daar begon het mee – ‘Ga het schip in, Mij vooruit, 

naar de overkant.’ Heel dat leven van ons, al dat lopen over het water, het vindt 



blijkbaar plaats op grond van, en wordt begeleid door die roepstem van de Heer. 

Vanaf het begin, de eerste bladzijde van de Bijbel, toen God al zei: ‘Het droge 

kome te voorschijn’, zou dat zoveel anders zijn dan wanneer Jezus in ons 

verhaal zegt: ‘Ga vooruit, naar de overkant’, en: ‘Houdt moed’, en: ‘Kom maar’.  

 

Als er één verhaal is waarmee het christelijk geloof vaak belachelijk gemaakt 

wordt, dan is het wel dit: Jezus die op het water loopt... wie gelooft dat nou! 

Nou, ik geloof dat, maar niet zoals degenen die het belachelijk willen maken 

denken dat ik het geloof.  

 

Dit is toch heel het leven, lopen over het water, verwonderd, angstig. Dat kan 

toch zelfs wie dit maar een gek verhaal vindt, beamen, als hij eerlijk is... Dit gaat 

over het leven van ons allemaal, gelovigen en ongelovigen. Het lopen over het 

water is niet de eigenlijke boodschap, dat merken we vanzelf, als we bewust in 

het leven staan. Maar dat er steeds die stem is, dat is de boodschap, die stem die 

roept: ga maar vooruit... ik volg wel, later... ik kom wel naar je toe... je zou er 

nog van schrikken, denkend dat ik een spook ben... maar je zult het zien: Ik 

steek je de hand toe.’  

Amen.  

 


