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9 augustus 2020

Jezus in de storm op het meer

Matteüs 14:22-33
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Thema: Kom maar naar Jezus

Doel
De kinderen leren dat ons leven verandert, als Jezus ons oproept Hem te vertrouwen en wij naar Hem luisteren.

Toelichting
In deze geschiedenis horen we de angst van de discipelen. Ze twijfelen aan Gods nabijheid. Heel herkenbaar, iedere 
gelovige twijfelt wel eens. We zijn dankbaar voor Christus en vertrouwen op Hem, maar houden dat onder druk niet vol. We 
denken: zou het allemaal wel waar zijn? Kan ik God op zijn woord geloven? De boodschap van deze geschiedenis is een 
steun in de rug als we het moeilijk hebben. Ons geloof groeit als we, net als Petrus, de Here Jezus volgen. Hij roept ons 
iedere dag om dichtbij Hem te blijven. Hij haalt ons dichter naar zich toe: ‘Kom!’. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Petrus mag bij Jezus komen
Richtlijnen: Vertel als inleiding zoiets als: Je hebt gymnastiek, De juf laat een moeilijke oefening zien. Daarna vraagt ze: wie 
durft dat te proberen? Soms steken veel kinderen hun vinger op, soms maar één. Zou het lukken?
In het bijbelverhaal van vandaag zien we ook iemand die durft. Alle discipelen waren bang in de storm. Nu loopt Jezus 
vlakbij hen op het water van het meer. Hij zegt tegen Petrus: ‘Kom, jij kunt het ook’. Petrus stapt uit de boot en gaat naar 
Jezus toe over het water. Opeens durft Petrus niet meer. Gelukkig laat Jezus hem niet los en redt hem.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Stoer of bang?
Richtlijnen: Sommige kinderen zijn stoer; ze durven veel meer dan anderen. Andere kinderen staan niet graag vooraan. Ze 
kijken eerst hoe een ander het doet en dan durven zij misschien, met bibberende handen en benen.
Is Petrus stoer of bang in dit bijbelverhaal? Hij is stoer, omdat hij Jezus herkent en in de storm over het wilde water naar 
Hem toe wil lopen. Maar Petrus wordt bang als hij de hoge golven ziet. Hij zinkt in het meer weg. Stoer en bang dus! Stoer 
toen hij op Jezus vertrouwde en bang toen hij Hem vergat. Gelukkig redt Jezus Petrus door Hem uit het water te trekken; 
Hij laat Petrus niet vallen.
Vertrouw jij stoer op Jezus? Of ben je ook wel eens bang dat je niet kunt wat Hij vraagt? Gewoon blijven proberen, ook 
vertrouwen moet je leren. Hoe dan ook: Jezus vergeet je niet en helpt je steeds weer. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Aangemoedigd en gered
Richtlijnen: Als turners aan het hoogrek hun oefening doen staat vaak hun trainer vaak bij de moeilijkste combinaties vlakbij. 
Hij vertrouwt erop dat ze geen fout maken, maar staat klaar om hen op te vangen. (Eventueel kun je een filmpje laten zien).
In de geschiedenis van Petrus op het meer gebeurt zoiets. Petrus loopt over het water, want zijn Coach, Jezus, heeft gezegd 
dat hij dat kan. En omdat Petrus dat zelf ook gelooft mag hij het doen. Maar Petrus raakt in de problemen; hij gaat het niet 
redden. Hoe komt dat? Gelukkig is Jezus er dan nog steeds om hem op te vangen. 
Jezus zegt ook tegen ons ‘Kom’. Hij zegt dat wij als volgelingen van Hem, als kinderen van God, kunnen leven. Houden we 
dat vol en blijven we op die woorden vertrouwen? Of laten we ons ontmoedigen door hindernissen en tegenslagen? Zijn we 
zo onder de indruk van onszelf en de ideeën om ons heen, dat we het opgeven?
Jezus blijft ons roepen en aanmoedigen… en redden.

Extra bijbelgedeelte: Hebreeën 10:32-39
(De gelovige Hebreeën hebben met het lijden moeten worstelen. Ze worden, nadat Jezus voor hen is gestorven en opge-
staan,  opgeroepen vol te houden. Dan zullen ze ontvangen wat God heeft beloofd.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In Matteüs 14 probeert Jezus afstand te nemen. Maar waarom dan? Hij wil mensen toch juist bereiken? Omdat Jezus ruim-
te nodig heeft om te rouwen. Rouwen over de dood van Johannes de Doper (14:1-12). Johannes had als profeet de komst 
van Jezus aangekondigd en voorbereid. Hij was een neef en een meer dan trouw volgeling van Jezus. Zijn dood maakt 
diepe indruk op Jezus. Vanaf het moment dat Jezus ervan hoort (4:13) zoekt Hij de afzondering. In het hele hoofdstuk 
komen een paar thema’s steeds aan de orde. Ten eerste: Hoe hard de wereld verlossing nodig heeft. Herodes en Herodias 
(en de hele ongelovige wereld met hen) van hun gewetenloosheid. Johannes de Doper (en allen die vervolgd worden om-
dat ze namens God de waarheid zeggen) van onrecht en verdrukking. De menigte van hun reddeloosheid. En de leerlingen 
van hun kleingeloof. Ten tweede: Jezus’ menselijke behoefte om afstand te nemen, en hoe Hij telkens toch de nood van de 
mensen prioriteit geeft. Ten derde, en dat is het duidelijkst zichtbaar, is het hele hoofdstuk een les Koninkrijk der hemelen 
voor de leerlingen. Zij zien hoe God met wonderen achter Jezus gaat staan, juist als Jezus uitgeput en verdrietig is.

Vers voor vers
Vs. 22  Meteen daarna… Het is nog geen dag geleden dat Jezus hoorde van de moord op Johannes. De dag, die Jezus 

had willen besteden aan rouwen en bidden in afzondering, is de drukste van allemaal geworden: Duizenden 
(10.000 of meer?) had Hij medelijden, genezing, verkondiging, nabijheid en voedsel gegeven. Zou Hij dan nu, 
vannacht, eindelijk rust vinden? Hij zendt in elk geval de leerlingen al vooruit. Om ook van hen even afstand te 
kunnen nemen, maar ook omdat de menigte dan niet het bootje kan volgen – Jezus zit daar immers niet in.

Vs. 23  Nu de nacht valt heeft Hij de menigte weggestuurd. Eindelijk is er tijd voor afzondering en gebed. Als de nacht 
valt, is Hij helemaal alleen. Ik schrijf dit in een drukke periode: Nieuwe baan, pas verhuisd, nog lang niet alles op 
de rails. Ik zal vast de enige niet zijn, die alleen in de nacht ruimte vindt om afstand te nemen. Ik neem me voor 
die ruimte meer voor gebed te gebruiken.

Vs. 24  Dat zijn de leerlingen zonder Jezus. Of de kerk, als ze teruggeworpen is op eigen kracht: Ver van de oever, met 
tegenwind, op de veel te grote, ruige zee. Zee, in de tijd van de Bijbel symbool van dreiging en rampen. Jezus 
mag de eenzaamheid dan hebben gezocht, de leerlingen voelen zich eenzaam en bang. Bezig met een taak die 
alsmaar zwaarder wordt. 

Vs. 25  Ze waren met het vallen van de nacht aan boord gegaan. En met gemiddeld pakweg 17 km doorsnee is het meer 
van Genezaret niet zo’n grote ‘zee’. Maar zonder Jezus, en met ongetwijfeld tegenstand van de Boze, kost het hen 
de hele nacht. De dood van Johannes, de vele indrukken van de menigte en de bijzondere maaltijd, en dan nog 
een hele nacht vol angst en zwoegen: Ze zullen uitgeput zijn geweest, als Jezus naar hen toe komt lopen over het 
meer. 

Vs. 26  Geloofden de discipelen echt in spoken? Ik denk eigenlijk van niet. Maar ze zien iets wat ze op geen enkele ma-
nier kunnen begrijpen. Hoewel ze veel met Jezus hebben meegemaakt, hebben ze nog altijd niet echt begrepen 
hoeveel er kan in het Koninkrijk van God. Dus reageren ze zoals wij zo vaak reageren als er dingen gebeuren 
waar we met ons hoofd niet bij kunnen: bang.

Vs. 27  Wat Jezus zegt lijkt veel op hoe engelen mensen aanspreken: Eerst de angst benoemen en wegnemen. Wat zegt 
het over ons dat angst eigenlijk steeds onze eerste reactie is als we God of zijn boodschappers ontmoeten?

Vs. 28v Natuurlijk is het Petrus – altijd degene die het meest spontaan en driest reageert. Maar dapper als hij is, zit er 
toch ook een stukje voorzichtigheid in: áls U het bent. En: alleen als U het me opdraagt. Toch begint met deze 
woorden een geloofsbelijdenis die niet voor niets een spreekwoord geworden is: Petrus durft in geloof op water te 
lopen! Alles om dichter bij Jezus te komen.

Vs. 30v De omstandigheden maken Petrus bang. Zo kan het ons ook gebeuren: We durven bijvoorbeeld niet met onge-
lovige vrienden over God te beginnen omdat we bang zijn voor de reactie. Ons geloof is dan kleiner dan onze 
angst. Kleingeloof noemt Jezus dat, omdat we niet Gods koninkrijk maar de omstandigheden de macht geven in 
ons leven. Zie je hoe gevaarlijk kleingeloof is? Petrus kan er letterlijk in verdrinken. Hij heeft redding nodig. Geluk-
kig geeft Jezus die graag.

Vs. 32v De storm, de ontmoeting: Ze waren er dus met een reden. Jezus’ woorden hadden niet voor niets op die van een 
engel geleken. Deze nachtelijke ontmoeting is een boodschap van God. En gelukkig hebben de leerlingen de 
boodschap verstaan. Jezus is de zoon van God.

Vragen
• Kon Jezus op het water lopen omdat Hij Jezus is – en dus ook God? Of kon Hij op het water lopen omdat Hij vast ver-

trouwt en zeker weet dat God als Koning Hem zendt en draagt?
• Heb jij wel eens iets meegemaakt waarvan je echt dacht dat het niet kon? Hoe reageerde jij toen?
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Liederen
Psalm 117
Lied 917      (=Gezang 54 LvdK)
Gezang 467
Storm op zee     Alles wordt nieuw deel 2:17
In een scheepje     Hemelhoog 92
Niets is onmogelijk voor U    ‘Wonderlijk’ christelijke kinderboekenweek
Looft de Here, alle gij volken   Hemelhoog 33
Geprezen zij de Here    Hemelhoog 581

Auteur: PZ
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Petrus mag bij Jezus komen

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt 
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende 
aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf 
uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie 
voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; 
dit wordt in het verhaal aangegeven met de scheef ge-
drukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat 
alles van te voren klaar ligt, dat je er goed bij kan en de 
kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de 
zijkant te staan.

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-
bord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas 
vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het 
wordt.
Je krijgt dan leuke interactie. 

Het woord ‘Zoon van God’ is gemaakt van zgn. 
‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, 
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
ters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren 
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 3 verschillende kleuren voor de personen uit dit 
verhaal.
Eén voor Jezus (wit), één voor Petrus, één voor de an-
dere leerlingen.

Inleiding 
‘Kijk’, zegt de juf, ‘dan ga je over déze ladder zo het klim-
rek op, totdat je helemaal boven bent.
Dan klim je voorzichtig door het gat naar de andere kant 
en dan ga je weer naar beneden.’
Maaike kijkt met grote ogen naar de juf. Ze zijn in de 
gymzaal en juf laat zien hoe je hoog in het klimrek moet 
klimmen. Maaike krijgt een akelig gevoel in haar buik. Ze 
gaat zó hoog!
‘Wie durft dit te doen?’, vraagt de juf.
Tim en Sanne steken gelijk hun vinger op. ‘Ik juf, ikke!’ 
roepen ze.
Tim en Sanne mogen van de juf laten zien hoe ze het doen.
‘Wauw’, denkt Maaike, ‘wat knap! Ik durf dat niet hoor!’
Gelukkig hoeft Maaike het van de juf niet te doen, zij mag 
van de bok springen. Dát durft ze wel!

Dat heb je wel eens. De een durft dit, de ander durft dat.
Zijn er bij jullie dingen die je niet durft en dingen die je 
wel durft?
Vertel eens…
We gaan luister naar een verhaal uit de bijbel. Daar gaat 
het ook over durven.

9 augustus 2020  |  copyright VHM

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2
lees verder op de volgende bladzijde
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Verhaal
Neem de bijbel in je hand en vraag de kinderen of ze 
nog weten welk bijbel verhaal vorige week verteld is. (Vijf 
broden en twee vissen) 
Laat eventueel een plaat van het verhaal zien.
Laat de kinderen in een paar zinnen het verhaal terug 
vertellen. 
Begin daarna met het nieuwe verhaal:

A
Meteen na het eten zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Ik 
wil dat jullie in de boot stappen en alvast naar de over-
kant van het meer varen. Ik kom ook, maar zal eerst de 
mensen naar huis sturen.’
De leerlingen doen wat Jezus zegt en stappen in de boot. 
Ze varen het meer op.
Jezus stuurt de mensen naar huis en klimt zelf de berg 
op bij het meer. Hij wil even alleen zijn. 
Hij wil praten met zijn Vader God. Hij gaat bidden.

(teken de boot) De boot is al een eind het meer 
opgevaren.  
Ze zijn al ver weg van de kant.
Het is (teken de donkere lucht) donker geworden.
De (teken de leerlingen als je verder vertelt) leerlingen 
moeten flink roeien en goed op de boot letten. 
Het valt niet mee, want het waait hard. En het lijkt of het 
steeds harder gaat waaien. 
Er is veel (teken de wind) tegenwind. Het begint te stormen.
De (teken de golven) golven worden hoger en slaan 
tegen het kleine bootje. 
Het bootje zwaait heen en weer. 
De leerlingen (teken de roeispaan) roeien zo goed als ze 
kunnen, maar het is zwaar werk. 
De wind loeit: ‘hoei, hoei’, het water spettert:  ‘splats, splats’.
Het is midden in de nacht geworden. 
Het lukt de leerlingen niet om door de storm vooruit te komen.
Een van de leerlingen kijkt over het water. Hoever zijn ze al?
Maar dan opeens ziet hij iets. Daar…! Kijk…! Daar…! Op 
het water iets…..  (teken Jezus) wits? 
Het komt naar hen toe lopen.
‘Help!’, schreeuwen ze, ‘Help, een spook!’
Maar direct horen ze een bekende stem. De stem van 
(maak het woord  ‘Jezus’ af) Jezus:
‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’
Het is Jezus zélf die naar hen toe komt lopen, door de 
storm, over het water! 

B
Als Petrus dat ziet zegt hij: ‘Heer, als U het bent, zeg me 
dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’
Jezus zegt: (maak het woord ‘kom’ af) ‘Kom.’
Jezus roept en Petrus luistert. 
(teken Petrus) Petrus stapt uit de boot op het water. 
Hij (maak het woord ‘durft’ af) durft het.
Petrus loopt over het water naar (teken Jezus) Jezus toe. 
Petrus kijkt Jezus aan. Dáár moet hij zijn.
Maar dan hoort hij de harde (teken de wind) wind. 
Dan ziet hij de hoge (teken de golven) golven om hem heen.
Hij merkt hoe (teken de donkere lucht) donker het is.
Petrus let niet meer op Jezus. Petrus durft niet meer. Hij 
twijfelt.

C
Op dat moment voelt Petrus zijn voeten naar beneden 
zakken. (teken Petrus) Hij begint te zinken.
‘Heer, redt me!’ schreeuwt hij.
Meteen is (teken Jezus) Jezus bij hem. Hij pakt Petrus bij 
de hand en trekt hem omhoog.
‘Waarom heb je getwijfeld, Petrus?’, vraagt Jezus.
Petrus kijkt Jezus aan. 
Hij ziet de donkere (teken de donkere lucht) lucht.
Hij hoort de (teken de wind) wind hard waaien. 
Hij voelt het spatten van de (teken de golven) golven om 
zich heen. 
Maar nu durft hij weer, want Jezus heeft zijn (maak het 
woord ‘hand’ af) hand vast.

D
Jezus loopt samen met Petrus hand in hand, over het 
water naar de (teken de boot) boot.
(teken de leerlingen als je verder vertelt) De andere leer-
lingen kijken met verbazing wat er allemaal gebeurt.
Het is nog (teken de donkere lucht) donker, maar ze zien 
Jezus met Petrus aan komen lopen.
(teken Petrus) Petrus stapt in de boot.
(teken Jezus) Jezus stapt ook in de boot.
En precies op dat moment zijn de hoge golven weg! 
(teken de golfjes) Het water is weer glad!
De wind en de storm zijn weg. Het is weer rustig en 
(maak het woord ‘stil’ af) stil. Wat een wonder!
De leerlingen buigen voor Jezus en zeggen: ‘U bent echt de 
(maak het ladderwoord ‘Zoon van God’ af)  Zoon van God!’
Samen (teken de roeispaan) varen ze rustig verder, naar 
de andere kant van het meer.

Afsluiting
Kijk hoe de kinderen reageren op dit verhaal.
Misschien beginnen ze over spoken. Vertel hen dat die 
niet bestaan.
Ze mogen bij Jezus komen. Hij houdt van hen en wil voor 
hen zorgen.
We mogen Hem vertrouwen en naar Hem luisteren.
Als we bang zijn mogen we altijd aan Jezus vragen of Hij 
dichtbij ons wil zijn en voor ons wil zorgen.

Bid samen met de kinderen en vraag of God voor hen wil 
zorgen, ook als ze bang zijn.
Zing eventueel samen het lied uit Opwekking Kids 40.
‘Je hoeft niet bang te zijn.’
https://www.youtube.com/watch?v=W_X9fennVuY 

Auteur: EZD
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Stoer of bang?

Inleiding
Stoer of bang? Je kunt het allebei zijn. Sommige kinderen 
zijn stoer, ze durven meer dan anderen. Sommige kinderen 
zijn iets minder stoer, ze wachten eerst even af. Ze kijken 
hoe iemand anders het doet en dan durven ze het zelf 
ook wel. Denk maar eens aan een grote achtbaan in een 
pretpark. Sommige kinderen gaan daar gelijk in, andere 
kinderen willen eerst even kijken hoe het karretje over de 
achtbaan raast. Daarna proberen ze het zelf ook, maar wel 
met knikkende knieën. Vandaag gaat het in het verhaal ook 
over iemand die stoer is, maar daarna heel erg bang wordt.

Bijbelvertelling
Het is een drukke dag geweest. En eindelijk heeft Jezus 
tijd om alleen te zijn en om te praten met zijn Vader. 
Tegen zijn discipelen zegt Hij: ‘Stappen jullie maar weer 
in de boot en vaar naar de overkant. Want Ik wil even een 
tijdje alleen zijn. Later zal Ik weer bij jullie zijn.’ De Here 
Jezus gaat een berg op en zoekt een rustig plekje. Hier 
komt Hij tot rust, Hij is hier helemaal alleen. Langzaam 
begint het donker te worden. Het wordt nacht. En al die 
tijd is Jezus in gebed met zijn Vader. 

Ondertussen zijn de vrienden van Jezus het bootje 
ingestapt en zijn ze het meer opgevaren. Ze spreken met 
elkaar over wat er allemaal gebeurd is vandaag. Over 
Jezus die weer veel mensen heeft genezen. Maar vooral 
ook over het grote wonder aan het eind van de dag. Al 
die mensen moesten te eten krijgen en Jezus gaf het 
hun. Van vijf broodjes en twee vissen heeft Hij meer dan 
vijfduizend mensen te eten gegeven en er was nog veel 
over. De vrienden raken er niet over uitgesproken, wat 
was dit bijzonder. Het wordt donker, het wordt nacht. Rus-
tig varen ze verder over het meer. Dan begint het harder 
te waaien. De golven worden hoger en hoger, ze slaan 
hard tegen de boot. De discipelen werken hard om de 
boot drijvende te houden. Dit hebben ze wel vaker mee-
gemaakt, het kan op het meer behoorlijk tekeer gaan.
Plotseling roept een van de discipelen: ‘Help, kijk daar, 
een geest!’ Verschrikt kijken de andere discipelen in de 
richting waar de discipel naar wijst. En ja, daar zien zij 
het ook. Het lijkt wel of er een geest over het water, dwars 
door de golven, naar hen toe komt lopen. Bevend kijken 
ze ernaar. Nog een keer roept iemand: ‘Een geest!’ 
Maar dan horen ze een bekende stem. ‘Rustig maar, 
wees niet bang, Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te 
zijn!’ Petrus, de vriend van Jezus, loopt naar de rand van 
de boot en kijkt eens goed. En ja, het klopt! Hij roept: 
‘Heer, als U het echt bent, zeg dan dat ik over het water 
naar U toe kan komen lopen.’ 
De andere discipelen houden hun adem in. Zou Petrus 
dat echt durven? Uit de boot stappen en naar Jezus toe 
lopen… dwars door de golven? Ze horen de stem van de 
Here Jezus, Hij zegt: ‘Kom naar Mij toe, Petrus.’ En daar 
gaat Petrus. Hij denkt er niet over na. Hij gaat op de rand 
van de boot zitten en slaat zijn benen buitenboord. Dan 
laat hij zich zakken en stapt op het water. Hij kijkt naar 
Jezus, dáár moet hij heen. Stap voor stap komt Petrus 
dichter bij Jezus. De vrienden in de boot zijn allemaal 

naar de rand van de boot gestapt. Met verbaasde blikken 
kijken ze naar wat Petrus doet. Hij loopt over het water, 
net als hun vriend Jezus. 
Maar dan kijkt Petrus naar beneden, naar zijn voeten, 
naar het water. Hij merkt hoe hard het waait, hij voelt de 
spetters van de golven tegen zijn gezicht spetteren. En 
dan zakt hij plotseling naar beneden. Zijn voeten lopen 
niet meer over het water, maar zakken dwars door de gol-
ven naar beneden. Met een bang gezicht kijkt hij Jezus 
aan. Hij schreeuwt: ‘Heer, red mij!’ Meteen is de Here 
Jezus bij hem. Hij steekt zijn hand uit en pakt de hand 
van Petrus vast. Stevig houdt Hij hem vast en trekt hem 
omhoog uit het water. Jezus kijkt zijn vriend aan en zegt: 
‘Waarom twijfel je? Waarom vertrouw je niet op Mij? Is je 
geloof dan zo klein?’ Petrus kijkt Jezus aan, hij weet niet 
wat hij nu op dit moment moet zeggen. 
Samen lopen ze naar de boot, over het water. Met Jezus 
naast zich vertrouwt Petrus het wel. Als ze bij de boot 
komen, grijpt Petrus de rand van de boot vast en klautert 
aan boord. Na hem komt ook Jezus aan boord van de boot. 
Dan gebeurt er weer iets heel bijzonders. Zodra Jezus 
aan boord stapt, stopt het met waaien. De golven zijn 
verdwenen, je ziet de maan als een spiegel in het water. 
Met hun verwarde en verwaaide haren kijken de discipe-
len hun bijzondere vriend aan. Een voor een zakken ze 
op hun knieën voor Hem neer. Ze buigen hun hoofd vol 
eerbied naar beneden. Ze zeggen: ‘U bent echt de Zoon 
van God!’ De Here Jezus kijkt op hen neer en knikt. Zijn 
vrienden hebben het vannacht begrepen, Hij is inderdaad 
de Zoon van God.

Afsluiting
En nu jij. Wat vind jij? Stoer of bang? Was Petrus stoer of 
bang in dit Bijbelverhaal? 
Hij was stoer, omdat hij Jezus herkent en in de storm over 
het wilde water naar Hem toe wil lopen. 
Maar Petrus werd bang toen hij de hoge golven zag. 
Stoer en bang dus! Stoer toen hij op Jezus vertrouwde en 
bang toen hij Hem vergat. 
En jij? Vertrouw jij stoer op Jezus? Of ben je ook wel 
eens bang dat je niet kunt wat Hij vraagt? 
Gewoon blijven proberen, ook vertrouwen moet je leren. 
Hoe dan ook: Jezus vergeet je niet en Hij helpt je steeds 
weer. Je mag in ieder geval zeker weten en net als de 
discipelen zeggen: ‘Jezus, U bent echt de Zoon van God!’

Gebed
Here Jezus, dank U wel dat wij mogen weten dat U echt 
de Zoon van God bent. 
U laat ons nooit in de steek, U helpt ons als we het moei-
lijk hebben, als we twijfelen, als we even niet zo stoer zijn 
maar bang. 
Dank U wel dat U dat altijd weer doet, ook als wij soms 
niet durven of kunnen vertrouwen. 
Geeft U ons dan toch steeds weer dat vertrouwen terug 
zoals U dat ook aan Petrus gaf. 
Amen.

Auteur: JvdM
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Aangemoedigd en gered

De afgelopen maanden heeft de wereld op zijn kop 
gestaan!
Peter zit achter zijn bureau. Hij heeft opdracht gekregen 
om een stukje te schrijven over wat er gebeurd is. Het 
leven is totaal anders geworden dan voor die tijd.
Hij staart uit het raam zonder iets te zien. In zijn hoofd 
gaat alles nog eens aan hem voorbij:

Op een dag werd bekend gemaakt dat er een nieuwe 
ziekte was opgedoken in China. Er was geen medicijn 
voor en de mensen werden behoorlijk ziek. Heel veel 
mensen gingen er ook dood aan. Er werd gezegd dat 
de ziekte zich wel over de hele wereld zou kunnen 
verspreiden!
Maar Peter dacht: ‘Dat zal toch zeker wel meevallen? 
China is zo ver weg en ze zullen best snel een medicijn 
vinden’.
Maar dat was niet zo. Er wordt gereisd over de hele we-
reld. Mensen vliegen overal naar toe voor hun werk of om 
op vakantie te gaan. Bloemen, groenten en fruit worden 
naar alle werelddelen gebracht voor de handel. En uit 
China komen veel spullen die andere landen laten maken 
omdat ze daar goedkoper zijn. 
Het was ook tijd voor de wintersport en carnaval. Veel 
mensen bij elkaar... Vanuit Italië , waar ook al heel veel 
mensen ziek waren, kwamen mensen terug naar hun 
eigen land zonder te weten dat zij besmet waren. En ja, 
toen was er opeens ook in Nederland iemand ziek door 
het virus dat de ziekte veroorzaakte. Die man wist dat 
nog niet en vierde uitgebreid carnaval....
Zo verspreidde het virus zich over de hele wereld; het 
leek wel een sciencefiction film.
Maar dat was het niet. Er werden heel veel mensen ziek 
en de ziekenhuizen konden het werk bijna niet aan. Er 
stierven heel veel mensen, vooral ouderen.
De regering en de mensen van de gezondheidsraad 
bogen zich over het probleem. De mensen werden bang: 
wat gaat er gebeuren? Gaan we allemaal dood? 
Al gauw werden er maatregelen getroffen om te voorko-
men dat het virus zich verspreidde. Eerst mocht je elkaar 
geen hand meer geven, maar dat was nog niet genoeg. 
De scholen gingen dicht en de kinderen kregen thuis-
onderwijs. De ouders moesten thuis werken voor zover 
dat kon. Iedereen moest zo veel mogelijk in huis blijven. 
Met andere mensen mocht je wel even praten als je maar 
anderhalve meter van elkaar af bleef staan. 

Peter vraagt elke dag aan God of Hij de mensen wil hel-
pen om de moed niet te verliezen en het virus te vernieti-
gen. Dat geeft hem weer rust, want hij vertrouwt op God.
Dan zet Peter de eerste regel op papier......’De afgelopen 
maanden heeft de wereld op zijn kop gestaan’...

Bijbelverhaal
Het is vaak heel druk om Jezus heen als Hij spreekt over 
zijn Vader. Jezus trekt door het land en de mensen willen 
graag horen wat Hij vertelt. Jezus heeft veel geduld. Hij 
weet dat de mensen troost nodig hebben in hun leven. En 
meer over God willen leren.
Dit was ook weer zo’n dag...
Jezus heeft rust nodig en stuurt zijn leerlingen alvast met 
de boot naar de overkant van het meer van Genezaret. 
Zelf gaat Hij de berg op om te bidden. Even alleen zijn 
met zijn Vader in de Hemel.
Jezus heeft ook verdriet. Zijn neef Johannes, die Hem 
gedoopt heeft, is dood. Op een vreselijke manier is hij om 
het leven gebracht. De hele nacht blijft Hij op de berg. Hij 
huilt om Johannes en vraagt zijn Vader om rust. Het is stil 
om Hem heen...stilte, dat heb je soms nodig in een druk 
bestaan. Even alleen zijn, alleen met God.

Op het meer is het gaan waaien. 
De boot waar de leerlingen van Jezus in zitten is al een 
eind van de wal weggevaren.
De overkant is nog niet in zicht. Zij hebben de wind tegen 
en de boot gaat op en neer op de hoge golven. Zij voelen 
zich verlaten in de nacht, zo zonder Jezus. Ze zijn bang, 
maar ze moeten verder. Slapen kunnen ze niet, durven 
ze niet. Was Jezus er nu maar...!

Jezus heeft rust gevonden bij zijn Vader. 
Aan het einde van de nacht staat Hij op om naar zijn 
leerlingen te gaan. Maar de boot is nog niet aangekomen 
aan de overkant. Jezus voelt dat de leerlingen Hem nodig 
hebben. Maar wachten op de oever duurt te lang. Wat 
Jezus dan doet is wel heel bijzonder.
Hij stapt het meer op (nee, niet er in) maar op het water. 
Hij loopt gewoon over het water heen!
Zo is Hij eerder bij de boot, die Hij in de verte ziet 
aankomen.
De leerlingen van Jezus hebben een angstige nacht 
beleefd en zijn totaal uitgeput van vermoeidheid en span-
ning. En dan zien ze ook nog een spook op het meer! 
Ze stoten elkaar aan en zijn in paniek: ‘Kijk daar...het lijkt 
wel of er een spook op het meer zweeft’...en ze gillen van 
angst. 
Jezus nadert de boot en zegt: ‘Wees kalm, Ik ben het, 
wees niet bang!’
Wat een opluchting, nu zien ze Hem, het is Jezus. Ze 
schamen zich nu eigenlijk wel om hun angst. Petrus roept 
terug: ‘Heer, als U het bent, zeg mij dan dat ik over het 
water naar U toe moet komen’. Hij wil wel graag dat Jezus 
het tegen hem zegt, uit zichzelf durft hij het niet.
Maar Jezus zegt één woordje: ‘Kom’.
Dan stapt Petrus overboord, zo het water op, naar Jezus 
toe. Hij kijkt naar Jezus, Die is zijn houvast. Stap voor 
stap, daar gaat hij: hij, Petrus, loopt over het water. Wat 
een wonder!
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Dan dringt het pas tot hem door wat er gebeurt. Hij hoort 
de wind om zijn oren fluiten, hij kijkt verbaasd naar zijn 
voeten...en zo ziet hij Jezus niet meer. Help...hij zinkt 
weg. ‘Jezus, Jezus, red mij!’ 
Jezus is al vlakbij. Hij strekt Zijn hand uit naar Petrus en 
grijpt hem vast. Hij kijkt Petrus aan, ziet zijn verwarde 
gezicht. Petrus voelt zich meteen veilig nu hij Jezus vast 
heeft.
Samen stappen ze in de boot....en de wind gaat liggen. 
De andere leerlingen buigen voor Jezus en zeggen: ‘U 
bent echt Gods Zoon!’ 
Even later gaan ze aan wal, ze zijn veilig aangekomen.

Afsluiting
Peter is bijna aan het einde van zijn stukje over de ge-
beurtenissen van de afgelopen tijd.
Ook over de angst van de mensen om ziek te worden, of 
te sterven heeft hij geschreven.
Zijn moeder heeft het gelezen en ze praten er nog even 
over na.
Mama zegt: ‘Jezus moedigt ons aan om op Hem te ver-
trouwen. Hij coacht ons door het leven heen. Hij redt ons 
van onze angsten en helpt ons om veilig te zijn’.

Doe jij dat misschien ook wel? Naar Jezus kijken en we-
ten dat Hij je overal bij wil helpen?
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Ik heb nog een leuk gedichtje voor jullie, over een 
COACH met hoofdletters:

De sport, dat is een goeie zaak.                   
Inspannend is het wel!
En… wat ook heel belangrijk is:
de regels van het spel.

Teamsport. Het woord dat zegt het al:
je gaat als team te werk.
Ieder alleen, dat stelt niks voor
maar samen sta je sterk.

Neem nou die wedstrijd, 1e helft,
oké, dat ging goed fout.
Het was een zooitje op het veld,
je reinste jammerhout!

De aanvaller die liep de bal
naar de verkeerde kant!
En waar was de verdediger???
Zeker in dromenland!

Heb je de 2e helft gezien?
Ja?…Zag je het verschil?
Een coach erbij met klare taal
en een beetje goeie wil…

Zo werd de wedstrijd toch nog goed
‘n coach als bemiddelaar.
Aanvaller en verdediger…
ze horen bij elkaar!

Hé….
Het lijkt het echte leven wel,
zo alles bij elkaar…
met ook een supergave COACH
een echte STEUNPILAAR.

Auteur: RvBvdB

(Bij de thema’s en doelen vind je een idee over een turner 
aan het hoogrek bij de middenbouw. Daar kun je ook voor 
kiezen als inleiding en afsluiting- redactie)


