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Gelezen: Matteüs 14:22-33 
Titel: Lopen over water, een geloofsverhaal 5 
Gemeente van onze heer Jesus Christus.  
De afgelopen tijd hoorden we de verhalen van vrouwen die vertelden over hun 
jeugdervaringen in de turnsport. Het zijn verhalen van onder andere vernederingen 
door coaches, sommige coaches dus, niet alle natuurlijk. Het vertellen van zulke 
verhalen is moedig, volgens mij. Zeker als de coaches gezien worden als ervaren 10 
coaches, die goed bekend staan en een zeker imago hebben. En kom jij dan met 
jouw verhaal dan loop je risico. Je loopt het risico dat men je niet gelooft, je loopt het 
risico van een klokkenluider om weggezet te worden. En toch vertelden deze 
vrouwen hun verhaal, ik noem dit lopen over water.  
 15 
Ja, dit is lopen over water, zoals in de lezing van vanochtend. Jesus loopt over water, 
Petrus ook, een stukje tenminste. En als je dit letterlijk neemt, en ook fysiek, 
natuurkundig, dan wordt het heel lastig. Zeker met de temperaturen van vandaag, 
want ijs is ver weg en in Israël al helemaal. Het is volgens mij meer beeldtaal. Taal 
die uiting geeft van geloof en levenservaring. Water is nodig om te leven, men gaat 20 
niet voor niets op Mars op zoek naar sporen van water dat er ooit is geweest 
misschien, water in grote hoeveelheden kan bedreigend zijn. De zee kan dreigend 
zijn, ook in onze cultuur, deze zomer weer slachtoffers. In veel culturen heeft een 
grote watermassa iets demonisch. En in Israël had de zee dat en ook het meer. 
Nodig voor bijvoorbeeld visvangst, maar ook gevaarlijk.  25 
 
En als Jesus over water loopt, dan loopt hij over datgene dat gevaarlijk is. En voor 
Petrus geldt hetzelfde.  
 
Gevaar roept ook angst op, ik kan me voorstellen dat de vrouwen die vertelden over 30 
hun jeugdervaringen dit hebben gedaan met kloppend hart. In het verhaal van de 
leerlingen die in de boot zitten is er ook angst, zeker als ze Jesus zien naderen op 
deze buitengewoon zeldzame manier. Zij leren hem nog beter kennen en zien aan 
het einde echt dat hij Gods zoon is. De wind gaat liggen, de storm op het meer is 
voorbij, de angst is voorbij. En ook Petrus liep over water. Hij wordt een kleingelovige 35 
genoemd, als hij op een moment toch wegzinkt door angst, ik vind het in dit verhaal 
al heel moedig dat hij deze stappen zet. En hoe de term “kleingelovige” echt 
geklonken  heeft, met welke toon de muziek is gemaakt, dat weet ik niet.  
 
Lopen over water, terwijl de tegenwind waait, het is een zaak van moed en volgens 40 
mij is het ook het verhaal van het menselijk leven en van geloof. De leerlingen zijn 
als het ware door Jesus vooruit gestuurd en Jesus neemt de tijd om alleen te zijn, 
alleen op een berg om te bidden. Deze leerlingen van Jesus mogen met elkaar en 
als zelfstandigen aan de gang. Jesus is niet permanent aanwezig, zoals de 
aanwezigheid van God niet altijd gevoeld wordt. Als Jesus verderop in dit evangelie 45 
aan het kruis hangt, schreeuwt hij op een moment uit: Mijn God waarom heb je mij 
verlaten. De leerlingen ervaren ook een soort verlatenheid, natuurlijk in een andere 



situatie, maar toch. Even alleen, als een soort toets, zoals de tegenwind en de 
golven ook een soort toets zijn. 
 50 
 En dat hoort bij het leven, dat hoort bij geloof. Geloof is niet dat alles van een leien 
dakje gaat en als het ware vanzelf, geloof is bij tijden een topsport, waar je dan ook 
nog hard je best voor moet doen. Geloof in God, dat is al niet al te vanzelfsprekend, 
geloof in het goede, geloof in het goede in mensen is van tijd tot tijd lopen over 
water. En toch….is ook dat onderdeel van het leven, van het bestaan. En dit verhaal 55 
wil volgens mij zeggen dat het kan, ook als je maar een klein geloof hebt. En geloven 
dat het kan is al geloof genoeg.  
 
Lopen over water, ik noemde al het voorbeeld van de vrouwen die vertelden over 
hun jeugdervaringen in de topsport. Je kunt dus ook denken aan andere 60 
klokkenluiders. Je kunt ook denken aan mensen die uit de kast komen en vertellen 
dat ze meer houden van mensen met hetzelfde geslacht dan van het andere 
geslacht. Of zij die vertellen op een moment dat zij eigenlijk niet gelukkig kunnen 
worden in het lichaam dat hen omhult. Dat zeggen, daarvoor uitkomen, is lopen over 
water. En de biecht, of het erkennen van fouten, is lopen over water. 65 
 
Het verhaal van Jesus is lopen over water, maar niet altijd. Ik noemde al zijn gevoel 
van verlatenheid aan het kruis. En aan het kruis is hij meer een leerling die tobt in 
een boot en bang is dan degene die loopt over water. Maar het kruis is het laatste 
niet, na de begrafenis is er een aardbeving en rolt een engel de steen van het graf 70 
weg en is hij, Jesus opgestaan, opgewekt. Een verhaal dat ook geloofsverhaal is, 
geloofsverhaal van het leven, leven sterker dan angst, sterker dan de dood.  
 
Lopen over water, een geloofsverhaal. Waarbij er ook angst is, angst bijvoorbeeld 
voor golven, een tweede golf van Corona. Angst voor dat wat je bang maakt, de 75 
risico’s van het bestaan, de dreiging van geweld of wapengekletter. Lopen over water 
ontkent de angst niet, maar gaat verder dan de angst. En op een moment in dit 
verhaal steekt Jesus de hand uit naar Petrus die wegzinkt. En hij grijpt vast. Een 
beeld van redding, de één die de hand van de ander grijpt. Niemand valt of hij valt in 
de handen van God als de tekst van een lied. De hand grijpen als de mens loopt over 80 
water is bij elkaar zijn, is horen en spreken, is als het zingen van een lied, is als een 
hand op de schouder. De hand grijpen is een beeld van solidariteit en opkomen voor 
de rechteloze. De hand grijpen kan op veel manieren. En wie de hand grijpt lijkt op 
een Ander, lijkt op de Bron van ons leven, lijkt op God. En wie de hand vastpakt ook.  
Lopen over water, een geloofsverhaal en een levensverhaal. Menselijk leven is niet 85 
denkbaar zonder lopen over water, en wegzinken door angst, en toch verder al dan 
niet met een uitgestoken hand. Omdat het kan, omdat jij het kunt, omdat wij het 
kunnen, al dan niet na een tijd.  
 
Het leven is als lopen over water met alles wat er bij hoort en is op die manier sterker 90 
dan de dood, sterker dan de storm, ook al is dat over de grens van de dood heen. In 
de angst voor wat is of voor wat komt is er een weg, een weg over water, verder dan 
de angst. De angst voor het water, de angst voor de storm, heeft het laatst woord 
niet. Het laatste woord is bij die Ene, van haar of van hem is de toekomst, wat er ook 
komt.  95 
Amen.  


