
Wandelen over water 
 
Gemeente van Christus 
 
Nico ter Linden schrijft ergens: als je binnen de muren van de gevangenis 
vraagt naar het mooiste Bijbelverhaal, dan krijg je vaak te horen: ‘Dat Hij 
over het water liep’. Buiten de muren van de gevangenis kiest bijna niemand 
dat verhaal, maar binnen de muren scoort het heel hoog. Zij weten beter dan 
een ander hoe angstaanjagend het leven kan zijn, hoe gevaarlijk en hoe 
onvoorspelbaar. Het kan zomaar spoken in je leven, het tij is tegen, ze zee 
onstuimig, de wind raast, je voelt je machteloos, je hebt het gevoel kopje 
onder te gaan. ‘Dat hij over het water liep, vind ik mooi. Je moet alleen niet 
denken dat ik dat geloof’, zeggen ze er meestal onmiddellijk achteraan, ‘want 
over het water lopen, dat kan niet’. Je hoort het verdriet en je hoort ook het 
verlangen. Wat zou het mooi zijn….als dat kon… wandelen over 
water….maar het kan niet…. Dus…. 
 
 
Ja hoe kijken wij vanuit de veilige oever naar dit verhaal? We beseffen dat 
een verhaal nooit één betekenis heeft…we weten dat ook water verschillende 
aspecten kent. 
Was je handen, blijf thuis als je klachten hebt. Houd afstand, we herkennen 
het en het wordt steeds actueler. Was je handen het klinkt zo 
vanzelfsprekend maar schoon water is een schaarser wordend product.  
Over deze betekenis van water spraken de gevangen omdat ze wellicht ook 
gevangen zaten in een letterlijke lezing. 
Water is in zichzelf dubbelzinnig: het is nodig als levenswater, als kracht om 
te groeien, maar water kan ook destructief zijn: vernietigende krachten 
uitoefenen. 
 
Ik denk: de gemeente van Johannes werd getroost en bemoedigd door dit 
krachtige beeld: Jezus die wandelt over water. Ingebed is het als poëzie in 
het vocabulaire van Johannes.  
 
Kort tevoren brak Jezus brood, als een nieuwe Mozes voedde hij het volk, 
maar met geweld wilde men hem koning maken. Een koning van brood en 
spelen. Om dit misverstand te ontvluchten trok Jezus zich terug. Net als 
Mozes eens, ging hij de berg op, alleen, om te bidden. Om God te zoeken. Om 
God te ontmoeten. Wie ooit op de top van een berg heeft gestaan, zal dit her-
kennen …de stilte, de weidsheid, andere perspectieven die zich aandienen. 
Een berg bevindt zich tussen hemel en aarde.  
 



En met een berg begint ons verhaal: als opmaat, als aanwijzing dat er een 
ander perspectief, dat er een nieuw licht, over ons bestaan kan opgaan. 
 
Het geschiedt zodra het avond wordt, dat de leerlingen afdalen naar de zee en 
het water opgaan. Het wordt avond, nacht. Niet alleen dat de zon ondergaat, 
maar ook dat de leerlingen zelf in duisternis zijn, geen uitweg meer zien, 
Jezus is afwezig. Het licht is verdwenen. Ze dalen af… 
Jezus had hen ooit geroepen van het water naar het land. Kom achter mij 
aan en volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Dat is de grond-
beweging: van het water naar het land. Ze gingen omdat ze vertrouwden dat 
Jezus hun nieuwe grond gaf. Dat hij zelf hun grond was. Maar nu daalden ze 
af.  Nu is er weer water. Vier keer valt het woord zee. Vier keer een plaats die 
geen plaats is. Zee. Geen land. Geen Mokum. Geen woestijn zelfs.  
Het wordt donker staat er, zeer donker, In hen en om hen heen, en de zee 
wordt woest. Zoals het was in den beginne, oerwater, oerchaos. En Jezus 
was er niet. 
Het zijn oerervaringen van Gods afwezigheid. Ik kan niet meer in een goede 
God geloven, als ik naar deze wereld kijk dominee. Waar was God toen mijn 
kind jong overleed? Het is nacht, er is alleen water. En de zee is ruw. Je 
snakt naar grond, ondergrond.  Je voelt je wegzinken. In verdriet, in 
machteloosheid. Je balt je vuist uit alle macht of in stilte. Ja hoe kijken wij 
vanuit de veilige oever naar dit verhaal? 
 
Goed beschouwd staan ook wij niet aan de kant. Niet aan de veilige kant, we 
zitten er midden in. Middenin de nacht. Midden op het water. Leven is toch 
uiteindelijk dobberen boven de afgrond. Als je over het randje kijkt, zie je 
niks, alleen onpeilbare diepte. Je denkt: het gaat misschien aan mij voorbij. 
We proberen ons groot te houden. Onze angst te beheersen. Sommigen 
tuigen hun bootje een beetje op onder het motto: je leeft maar een keer, laten 
we niet teveel vragen stellen, laten we vooral genieten. We sluiten 
verzekeringen af, we doen een medische check up, we breiden onze invloed 
uit om maar zoveel mogelijk in eigen hand te houden, we beschermen ons zo 
goed mogelijk… maar draagt het ons ook? Brengt het onze angst tot rust?  
 
Angst heef vele gezichten. Zoals bijvoorbeeld faalangst. De filosofe Stiene 
Jensen draait dat woord veelzeggend om. Zij heeft het over ‘faalmoed’. Over 
de moed om te leren aanvaarden dat falen bij het leven hoort. En dat je je 
niet laat ringeloren door de ratrace van prestatiedwang. 
Er is ook angst om te geloven. De theoloog Charles Taylor schrijft daarover. 
Over de angst dat geloof uiteindelijk een illusie is. Angst om bedrogen te 
worden en daarom niet te geloven.  
 



Dan zien ze hoe Jezus wandelend over de zee de boot nadert. Ze worden 
bevreesd, Maar hij zegt: ik ben het. Vreest niet. 
Jezus die zich terug had getrokken in de eenzaamheid, om te bidden. Om 
zich in de stilte door zijn vader te laten voeden met een ander perspectief. 
Hij zo zegt ons dit verhaal: Hij is er bij. Niet na de storm. Maar in de storm. 
Hij is met hen in de storm. Hij is met hen op het water. Hij is er bij. 
 
Ik ben het. Vrees niet. Gemeente, dit raakt de kern van ons bestaan. In een 
bootje op de golven van de oerchaos, aangesproken door de woorden: 'Ik ben, 
vrees niet'. Het zijn kwetsbare woorden. Ze zeggen helemaal niets als ze 
gebruikt worden als een religieus wondermiddel, of als goedkope troost. Het 
zijn woorden die verdwijnen onder allerlei dikke retoriek en vrome praat. Dan 
zijn we zo druk met onszelf, met onze religieuze vondsten, of met verklarin-
gen of met onze grootspraak, zo druk om de angst er maar onder te houden, 
of zo zelfingenomen dat de stem die ons aanspreekt, de stem die ons toe-
fluistert, voor ons onhoorbaar is geworden. 'Ik ben', het is de naam van de 
Aanwezige. Midden in de nacht, te midden van de golven. Het is de naam die 
ons leven aanraakt over de afgrond heen.  
 
Hij nadert de boot. Hij kwam tot ons. Ja hij kwam van alzo hoge, hij neemt 
het op tegen de duisternis, tegen de chaotiserende machten die de mens zo 
eindeloos kunnen bedreigen. Ja zo komt God tot ons in de gestalte van een 
mens die ons weer in onze kracht zet. Die ons weer grond onder de voeten 
geeft, zodat wij opgericht kunnen leven. Zodat wij in onze kracht en in ons 
vertrouwen worden gezet. Niet ten prooi aan  duisternis en aan angst, maar 
in vrijheid gezet om onze rol te spelen, om waarachtig mens te worden en 
medemens. 
 
De gemeente van Johannes zal het herkend hebben. Een kleine groep 
geroepenen die dobberde op een zee van vragen en van aanvechtingen. Waar 
is God? Weest niet bevreesd, zo klinkt het. Ik ben het. Ik ben er bij.  
Het is de grondervaring van ons  geloven, toen en nu. Zo leven ook wij naar 
een citaat van Bonhoeffer: zonder God….voor het aangezicht van God.  
 
Gewillig hebben ze hem meegenomen in de boot. Staat er dan. Dat woord 
gewillig is veelzeggend. Waar woont God werd aan de 19e eeuwse Russische 
rabbijn Mendel gevraagd? Waar woont God? Hij antwoord waar men hem 
binnen wil laten…Dat is het merkwaardige dat men God de deur kan wijzen, 
en men hem kan binnen laten.Als het er op aankomt heeft God in deze 
wereld geen andere stem dan de onze. Geen andere handen dan de onze. Nog 
steeds zijn ook wij geroepen in die grote beweging van het water naar het 
land. Om grond te geven aan anderen. Om grond te zijn voor anderen.  



 
Om vertrouwen te voeden. 
Om zelf te vertrouwen op dat ene woord: 
Vreest niet. Ik ben het. 
Ik ben er bij.. midden in de storm van het leven. 
 
En onmiddellijk daarna was de boot aan land. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


