
      Zondag 4 oktober: Jezus loopt over het water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

daar aan 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.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 



 



 



 
4 oktober Dierendag 

Veel dierenliefhebbers vieren ieder jaar op 4 oktober Dierendag. 
Maar wat is eigenlijk de oorsprong van deze feestdag?  

Hoewel veel mensen dit niet weten,  
was de dag van de dieren aanvankelijk een 

christelijk feest. Tegenwoordig vieren dierenvrienden van allerlei   
achtergronden de gedenkdag. Toen Werelddierendag in 1930  

werd ingesteld, was dit ter ere van heilige Franciscus van Assisi.  
Men zegt dat hij zelfs tegen dieren predikte.  

 
Wist je trouwens dat het in sommige landen ook nu nog gebruikelijk is  

om huisdieren te laten zegenen in de kerk? 
 

Hoe vier jij Dierendag? 
Je huisdier meenemen naar de kerk is één manier om de dag van de dieren 
 te vieren. Dit zal voor de meesten echter onpraktisch of in ieder geval wat  

vreemd zijn. Gelukkig zijn er allerlei manieren om Dierendag speciaal te  
maken. Sommige baasjes kiezen ervoor om hun hond extra lang of vaak uit 

wandelen te nemen. Ook is het gebruikelijk om iets lekkers te geven op die dag.  
Wat geef jij jouw hond, kat of konijn op 4 oktober? 

 

 

  



 


