HET LEVEN VAN JEZUS LES 15  JEZUS WANDELT OP HET WATER
MATTHEÜS 14:22-34

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen Jezus, de Zoon van God, vertrouwen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





De grote gebeurtenissen, van de dag dat Jezus op het water liep, te vertellen.
Het gaan van Petrus naar Jezus op het water te beschrijven.
Uiteen te zetten waarom Jezus’ discipelen Hem aanbaden.
De wonderen uit de les van vandaag op te sommen.

Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

TOEPASSINGEN





Vertrouw er op dat Jezus bekwaam is om verlossing en heiliging te voorzien voor al degenen die
geloven.
Vertrouw Jezus voldoende om Hem te dienen en gehoorzamen.
Zet tijd apart om te bidden.
Houd je focus gericht op Jezus.

VOLGENDE WEEK

JEZUS OMSCHRIJFT DISCIPELSCHAP
Lees Mattheüs 16:13-17, 21-27
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Nadat de discipelen terug waren gekeerd van het verkondigen van het goede nieuws over het Koninkrijk en
wonderen hadden verricht over geheel Israël, waren ze vol ijver om Jezus “alles wat zij gedaan en wat zij
onderwezen hadden” te vertellen (Mark.6:30). De tijd waarin de discipelen dit alles met Jezus konden delen,
werd afgesloten door een enorme menigte die rondom Jezus was samengekomen omwille van alle wonderen
die Hij deed (Joh.6:2). Hoewel de discipelen vol verhalen en wonderen waren, gebruikte Jezus de nood van de
menigte om voedsel om de aandacht van de discipelen naar de juiste plaats te richten – naar Zichzelf! Jezus
wist wat Hij zou gaan doen, maar verkoos om de discipelen te testen door hun uit te dagen om voedsel te
vinden voor het volk (Joh.6:5-6; Matt.14:16). Spijtig genoeg keken de discipelen niet naar de Schepper, maar
naar hun ontoereikende budget en de menigte. Hoe schokkerende moet het zijn geweest, toen Jezus de
menigte van meer dan voldoende voedsel voorzag! Hij voorzag zelf twaalf manden vol met resten voor Zijn
geliefde discipelen.

“En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden” (Matt.14:23).
De Bijbel geeft het gebed van Jezus niet weer. Naast het feit dat Hij genoot van de aanwezigheid van de Vader,
heeft Jezus mogelijk gebeden om wijsheid in de omgang met zowel de menigte als Zijn discipelen. Jezus
onderwierp zeker en vast Zijn wil aan die van de Vader. Tijdens Jezus’ veertig dagen van verzoeking bood satan
Jezus de koninkrijken van de wereld aan (Matt.4:8) en nu trachtte de menigte Hem tot Koning te maken. Beide
gelegenheden waren niet naar het plan van God. Mogelijk legde Jezus de komende wonderen aan de Zee van
Galilea ook voor aan de Vader. Anders dan de wonderen die satan vroeg aan Hem om te verrichten, waren de
wonderen die Jezus deed niet bedoeld om Zichzelf te verheerlijken (Matt.4:5-6).
Terwijl Jezus bad, waren de discipelen niet in staat om het Meer van Galilea over te steken. Waarschijnlijk
hadden de discipelen zich voorgenomen om langs de kust richting Kapernaüm te varen, maar een sterke wind
had hun uit koers doen waaien (Matt.14:24: Mark.6:47; Joh.6:18). Ondanks het roeien van ervaren vissers werd
de boot gedwongen om een vijftal kilometer van de kust weg te varen (Joh.6:19). De discipelen deden hun
uiterste best om terug aan de kust te geraken en waren hun Meester vergeten, maar Hij had hun niet vergeten.
De twijfel van de discipelen (Matt.14:25-31)
Het Evangelie naar Markus geeft weer hoe Jezus de discipelen van op de berg zag: “En toen het avond was
geworden, was het schip midden op de zee en Hijzelf was alleen op het land. En Hij zag dat zij veel moeite
moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen” (Mark.6:47-48). De majestueuze
Messias wierp Zijn bovennatuurlijke blik op de strijdende discipelen op het water. Omstreeks de vierde
nachtwake (tussen 3h en 6h) “kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee” (Matt.14:25). De wetten van de
zwaartekracht waren geen wetten voor de Zoon van God die alle dingen samen houdt.
Ondanks dat de discipelen Jezus de menigte twaalf uur eerder had zien voeden, waren ze doodsbang toen ze
een man wandelend op het water naar hun toe zagen komen. Hun beperkt geloof liet geen ruimte voor een
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Het vertrek van de discipelen (Mattheüs 14:22-24)
Na de wonderlijke spijziging was de menigte bereid om Jezus tot Koning aan te stellen (Joh.6:15). Jezus wist dat
de menigte enkel meer voedsel wilde en niet bereid was om berouw te tonen en hun geloof op Hem te
plaatsen. Jezus wijzigde daarom al gauw de omstandigheden en gaf Zijn discipelen de opdracht om met de boot
te vertrekken en naar de westelijke kust van het Meer van Galilea te varen (Matt.14:22). Hij stuurde de
menigte ook weg (14:23). (De menigte ging de volgende dag weer op zoek naar Jezus in de hoop een nieuwe
gratis maaltijd te ontvangen [Joh.6:22-26].)
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Ondanks dat Jezus' wonderen het geloof van de discipelen moeten hebben uitgedaagd, geeft het Evangelie
naar Markus weer dat de discipelen “bij het wonder van de broden niets begrepen (hadden), omdat hun hart
verhard was” (Mark.6:52). Ondanks Jezus’ ontzagwekkend wonder, weigerden ze hun begrip van Jezus te
herzien in het licht van Zijn macht over de schepping. Ze waren gewoon geraakt aan de wonderen van Jezus en
waren tevreden met hun inzicht over Hem. De discipelen kenden Jezus nog niet zoals Hij was. Toen het stilaan
nacht werd, ging Jezus verder met het uitdagen van het geloof van Zijn discipelen. Tegen de volgende ochtend
waren de discipelen zo verwonderd door wat ze zagen dat ze beleden: “Werkelijk, U bent de Zoon van God!”
(Matt.14:33).

man die op het water kon lopen. Het enige waar zij aan dachten waren verhalen over spoken. De angstige
mannen konden niets anders dan het uitschreeuwen van angst (Matt.14:26). Jezus berispte de discipelen niet
om hun gebrek aan geloof. Hij moedigde hun daarentegen aan door te zeggen: “Heb goede moed, Ik ben het;
wees niet bevreesd” (Matt.14:27). Door naar Zichzelf te wijzen kalmeerde Hij de angst van Zijn discipelen.
Van alle discipelen was Petrus mogelijk degene die het snelst begreep wat hij zag. De man op de golven was
dezelfde man voor wie hij alles had achtergelaten om Hem te volgen. In één dag had Petrus Jezus velen zien
genezen, een menigte zien voeden en nu op het water zien wandelen. Enkele minuten eerder was Petrus
doodsbang geweest, maar nu was zijn geloof gegroeid. Petrus zei tot Jezus: “Heere, als U het bent, geef mij dan
bevel over het water naar U toe te komen” (Matt.14:28). Petrus twijfelde niet of Hij werkelijk met Jezus sprak.
Petrus baseerde zijn verzoek om op het water te wandelen op het feit dat hij in de aanwezigheid van de Heer
was. Toen Jezus hem gebood om te komen, gehoorzaamde Petrus en wandelde op het water naar Jezus
(14:29). Zijn geloof in Jezus zette zich om in actie.

De toewijding van de discipelen (Mattheüs 14:32-34)
Van zodra Jezus en Petrus de boot instapten “ging de wind liggen” (Matt.14:32). De discipelen reageerden met
aanbidding op deze wonderen van Jezus. Ze zeiden tot Hem, “Werkelijk, U bent de Zoon van God!” (14:33).
Hun geloof was gegroeid door hetgeen ze Jezus hadden zien doen. Terwijl ze eerder “bij het wonder van de
broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was” (Mark.6:52), waren de discipelen “innerlijk volkomen
buiten zichzelf en verwonderden (zij) zich” (Mark.6:51). Het feit dat Jezus op het water liep schudde hun uit
hun onverschilligheid. Ze werden gedwongen om zich af te vragen wie Jezus was en beseften dat hij de Zoon
van God was. Toch heerste er nog steeds twijfel bij Petrus, nadat Hij Jezus op het water zag lopen. De
discipelen leerden om te groeien in hun geloof wanneer ze de Messias, de Zoon van God, vertrouwden.
Johannes geeft nog een ander wonder weer dat in de vroege ochtend gebeurde: “Meteen bereikte het schip
het land waar zij naartoe voeren” (Joh.6:21). De boot werd met haar inzittenden op een wonderlijke wijze
getransporteerd naar Gennesaret (Matt.14:34).
Conclusie
De auteur van de brief aan de Hebreeën schrijft: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen”
(Heb.6:11). Jezus bewerkte genadevol het geloof van de discipelen in Zichzelf, zodat ze de Vader konden
behagen. Ze moesten op Jezus’ wonderen reageren door Hem te vertrouwen en te aanbidden als Zoon van
God. Gelovigen moeten vandaag de dag hun vertrouwen vestigen op Jezus. Alleen Hij ondersteunt hen te
midden van moeilijkheden en bewerkt hun heiliging. Gelovigen moeten Jezus volgen met hun ogen slechts op
Hem gericht en Hem erkennen als gezaghebbend over hun leven. Zij die niet tot geloof in Christus zijn gekomen
moeten op Hem vertrouwen voor hun verlossing en zich in berouw aan Hem onderwerpen.
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Eerst redde Jezus Petrus en daarna berispte Hij hem. Om Petrus te redden “stak (Jezus) meteen Zijn hand uit,
greep hem vast” (Matt.14:31). Jezus had Petrus kunnen redden met slechts één woord, maar toch koos Hij
ervoor om barmhartig zijn sterke timmermanshanden uit te strekken naar de paniekerende Petrus. Terwijl
Jezus’ handgreep hem bemoedigde, lieten Zijn woorden weten aan Petrus dat hij nog moest groeien in zijn
geloof. Hij noemde Petrus een “kleingelovige” en vroeg waarom hij twijfelde. Het ongeloof van Petrus was
irrationeel. Naast de wonderen die hij die dag had gezien, had Petrus Jezus al eens eerder Jezus een storm zien
stillen op het Meer van Galilea. In de plaats van te rusten in de waarheid die hij reeds kende, richtte Petrus zich
op zichzelf en zijn zelfbehoud. Uiteindelijk kostte zijn gebrek aan vertrouwen op Jezus hem bijna het leven.
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Ook al kon Petrus in geloof naar Jezus wandelen, toch was zijn geloof nog zwak. Voordat hij tot Jezus kwam
richtte hij zijn ogen weg van Jezus en richtte zich op de storm die hem omringde. Toen Petrus “op de sterke
wind lette, werd hij bevreesd” (Matt.14:30). Petrus was een visser geweest en wist hoe intens de gevaarlijke
stormen op het Meer van Galilea konden zijn. Hij had die nacht al uren moeten vechten tegen de krachtige
wind. Mogelijk drukte de wind hem naar beneden naar het water en maakten de golven zijn kleding nat.
Plotseling werd Petrus overmand door het besef dat hij te midden van een storm op het water stond en raakte
hij in paniek. Zoals zijn geloof in zijn Messias verdween, zo ook zijn veiligheid. Petrus begon te zinken. In
wanhoop riep hij uit: “Heere, red mij!”

BIJBELLES
INLEIDING
Wauw, wat een wonder heeft Jezus gedaan in de vorige les. Dat Hij vijfduizend mannen kon voeden met alleen
vijf broden en twee vissen, liet werkelijk Jezus’ macht zien. Op dat moment zou het geloof van de discipelen in
Christus verbazingwekkend geweest moeten zijn. Ze waren getuige geweest van zoveel ongelofelijke dingen die
Jezus gedaan had, die onmogelijk geweest zouden zijn als Hij niet de Zoon van God was. Echter in het verhaal
van vandaag laten de discipelen het tegenovergestelde van vertrouwen zien, en dat is twijfel. Ondanks dat ze
grote macht hebben gezien van hun leider, bewijzen de discipelen dat ze weinig geloof hebben. Vandaag
wandelt Jezus op het water en de discipelen laten zien dat ze nog steeds mannen van klein geloof zijn.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat ging Jezus doen nadat alle vijfduizend mannen gegeten hadden?
Jezus wist dat de vijfduizend mannen verkeerd op het wonder, dat ze net gezien hadden, zouden
reageren, door te proberen Hem koning te maken (Joh.6:15-26). Aangezien dat Jezus wist dat het niet
Zijn tijd was om door de mensen tot koning gemaakt te worden, begon Jezus de menigte gauw van
zich af te keren. Jezus beval de discipelen om met de boot naar de andere kant van het meer ta gaan.
 Wat ging Jezus doen, terwijl de discipelen naar de ander kant van het meer voeren?
Mattheüs vermeld dat nadat de menigte weggegaan waren, dat Jezus alleen naar een berg ging om te
bidden. De Bijbel verteld niet waar Jezus voor bad, maar Hij ging de berg op om alleen met Zijn Vader
te zijn. Dit is belangrijk om te begrijpen wie Jezus was. Hoewel Jezus de Zoon van God is, leefde Jezus
nog steeds als mens in een zondige wereld. Omdat Hij in het vlees was, werd Jezus vermoeid en was
vaak verleid zoals ieder ander mens (zoals gezien in de vorige les – Matt.14:1-11). Hierdoor wist Jezus
hoe belangrijk het was om ondergeschikt te blijven aan de Vaders wil. Jezus’ enige verlangen was om
Zijn Vader te behagen door volledig te vervullen waarvoor Hij naar de aarde gestuurd was. Om dit te
doen, wist Jezus hoe belangrijk het was om te vertrouwen op de kracht van Zijn hemelse Vader.
 Wat gebeurde er met de discipelen terwijl Jezus aan het bidden was?
Terwijl Jezus op de berg was en tijd met Zijn Vader doorbracht, kwamen de discipelen moeilijkheden
tegen. De wind was hard gaan waaien en de discipelen hadden moeite om het meer van Galilea over
te steken. Hoewel zij ervaren vissers waren, was de boot verscheidene kilometers uit de richting
geblazen.
 Wat deed Jezus na het bidden?
Tussen drie en zes in de morgen ging Jezus richting de discipelen over het meer van Galilea wandelen.
Hoewel de discipelen net gezien hadden hoe Jezus een menigte van vijfduizend mannen had gevoed,
waren ze bevreesd om een man te zien die hen over het water tegemoet kwam. Door hun beperkt
geloof in Jezus, twijfelden de discipelen dat een man in staat was om over het water te wandelen. Als
gevolg van hun twijfel, dachten de discipelen dat er een spook richten de boot kwam.
 Hoe reageerde Jezus op de angst van de discipelen?
Jezus zou vanwege hun angst, de discipelen gemakkelijk berispt kunnen hebben. Per slot van rekening
bewees hun vrees dat ze Hem niet vertrouwden. Maar in plaats van hen te berispen, troostte Jezus
hen. Jezus deed dit door hen te bemoedigen door te zeggen, “Blijf kalm! Ik ben het; wees niet bang!”
(Matt.14:27). De discipelen hadden geen reden om bang te zijn, omdat ze degene volgden die macht
had over de wind en de zee. Dat Jezus nu bij hen was zou niet als resultaat moeten hebben dat ze bang
waren, maar dat ze zich zouden verheugen.
 Wat liet Petrus’ wandelen op het water over zijn geloof in Jezus zien?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Mattheüs 14:22-34



SAMENVATTING
Na het voeden van de menigte van vijfduizend, zend Hij een ieder rondom Hem snel weg, inclusief de
discipelen. Nadat Hij het bevel had gegeven aan de discipelen om in een boot naar de overkant van het meer
van Galilea te gaan, richt Jezus zich tot de Vader. Ondertussen maken de discipelen zich zorgen wanneer de
wind van een storm hen uit koers brengt. Ondanks dat ze van hun leider net een groot wonder hebben gezien,
werden de discipelen angstig. Nu was het tijd voor Jezus om terug te keren naar Zijn bezorgde discipelen. De
twijfel en vrees van de discipelen werd nog groter, toen ze iets zagen wat leek op een man die op het water
liep. Met dergelijk zicht werden de discipelen werkelijk bevreesd, denkende dat wat ze zagen niets meer was
dan een spook. Jezus kalmeerde hun vrees snel door hen er van te verzekeren dat Hij het was die op het water
liep. Gelovende dat het werkelijk Jezus was, begon Petrus in geloof over het water te lopen. Dit duurde niet
lang, omdat Petrus zijn ogen van Jezus afwende en bang werd. Terwijl hij wegzonk in het water, hoorde Jezus
zijn hulpgeroep en stak Jezus Zijn hand uit om hem te redden. Petrus, net als de andere discipelen, toonden
mensen van weinig geloof te zijn. Na getuige geweest te zijn van een wonderbaarlijke gebeurtenis, was het
aanbidden van Jezus het enige wat de discipelen konden doen. Ze kwamen eindelijk tot de realisatie dat Jezus
werkelijk de Messias was, Gods enige Zoon.
De vermelding van Jezus, die op het water liep, is een perfect voorbeeld van hoe gelovigen vandaag moeten
reageren op Jezus de Messias. Net als de discipelen, hebben Christenen geen reden om bevreesd te zijn of te
leven in twijfel. Zij dienen een machtige Verlosser, die in staat is om alle dingen te doen doorheen de macht
van God de Vader. De enige manier om te reageren op Jezus’ wonderen, is door je vertrouwen in Hem te
stellen en Hem te aanbidden als de Zoon van God. Gelovigen vandaag moeten blijven groeien in geloof in Jezus
Christus en degene die nog niet tot geloof in Hem gekomen zijn, moeten hun vertrouwen in Hem stellen voor
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Van alle discipelen, nam Petrus Jezus’ woorden ter harte. Petrus twijfelde er niet aan dat hij met Jezus
sprak en was er zeker van dat Hij in het bijzijn van zijn Heer was en dat ook hij in staat zou zijn om over
het water te lopen. Dit geloof van Petrus werd omgezet in daden toen hij uit de boot op het meer van
Galilea stapte om naar Jezus te gaan. Maar ondanks dat Petrus, in het komen naar Jezus, geloof
beoefende, was zijn geloof nog steeds zwak. Voordat hij Jezus bereikte, wendde Petrus zijn ogen van
Hem af en richtte zich op de storm die rondom hem was. Toen Petrus van een man van geloof naar
een man van vrees ging, zonk Petrus in het meer van Galilea. Door het gebrek aan geloof, kon Petrus
alleen nog maar angstig naar Jezus uitroepen, “Heer, red mij!” (Matt.14:30).
Hoe reageerde Jezus op het angstige verzoek om gered te worden?
Bij het horen van Petrus hulpgeroep, strekte Jezus zijn hand onmiddellijk uit en greep Petrus. Na de
verzekering van Petrus’ veiligheid, maken Jezus’ woorden bekend dat Petrus’ geloof nog steeds moest
groeien. Hij noemde Petrus als degene met “klein geloof” en vroeg Petrus waarom hij twijfelde. Dat
Petrus niet volledig zijn vertrouwen had gesteld in Jezus, had hem bijna zijn leven gekost. Omdat hij
een volgeling was van de Zoon van God, had hij geen reden om bevreesd te zijn.
Wat gebeurde er nadat Jezus Petrus uit de golven had getrokken?
Na Petrus uit het water getrokken te hebben, wandelde Jezus met Petrus terug naar de boot om zich
weer aan te sluiten bij de andere discipelen. Mattheüs vermeld dat wanneer Jezus en Petrus in de boot
gaan, de storm onmiddellijk ophield en de golven rustig waren. Jezus had weer eens Zijn macht
bewezen over de fysieke wereld door het water in het meer tot kalmte te brengen.
Wat was de reactie van de overige discipelen op de vertoning van Jezus’ macht?
De discipelen reageerden op deze wonderen door Jezus te aanbidden. Ze zeiden tegen Hem,
“Werkelijk, u bent de Zoon van God” (v.33). Hun geloof was gegroeid in de reactie op wat ze Jezus
hadden zien doen. Voor deze ervaring kenden de discipelen Jezus nog niet zoals Hij werkelijk is. Hem
zien wandelen op het water en de storm te kalmeren, maakte dat zij zagen dat Hij waarlijk de Zoon
van God was. De discipelen leerden om te groeien in geloof.
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Irrationeel
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de verlossing van zonden. Hij alleen die de macht heeft om over water te lopen, is degene die kan vergeven en
verlossen.

MOEILIJKE WOORDEN
Strijdig met het gezond verstand.

CRÈCHELES
Er voer een scheepje over zee.
In dat scheepje waren twaalf mannen.
Dat waren de discipelen.
De Here Jezus had hun weggestuurd.
Hij had gezegd: “Varen jullie maar vast over naar de andere kant. Ik kom later wel.”
Toen ze weggingen was het avond.
Nu was het nacht. Het was donker en de wind waaide heel erg hard.
Het scheepje van de discipelen vaarde stilaan naar het midden van het grote Meer.
Er kwam een grote storm en de discipelen waren doodsbang.
De hoge golven spatten tegen het scheepje en het scheepje kraakte ervan.
Als dat nog lang zo ging duren zouden zeker en vast verdrinken.

De discipelen zagen in de verte iemand aankomen.
Ze schrokken! “Wie is dat”, dachten ze, “een spook!”
Ze wisten niet dat het Jezus was die over het water liep.
Jezus zei: “Schrik maar niet, want Ik ben het.”

Jezus zag dit gebeuren en kwam naar Petrus toe.
Hij stak zijn hand uit en trok hem uit het water.
“Waarom vertrouwde jij niet op Mij”, zei Jezus tegen Petrus.
Samen klommen ze in het scheepje.
De discipelen hadden dit allemaal gezien en zeiden tegen Jezus: “U bent echt de Zoon van God!”
Alleen God kon zulke wonderen doen en daarom wisten ze zeker dat Jezus de Zoon van God was.
Nu waren ze zeker dat ze op Jezus konden vertrouwen.
Hoe moeilijk ze het ook hadden, op Jezus konden ze altijd vertrouwen.
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Petrus herkende Jezus en sprong uit het scheepje.
Nu kon hij ook op het water lopen.
Hij liep naar Jezus toe.
Plots besefte hij dat hij op het water liep zonder te zinken.
Hij begon te twijfelen en keek niet meer naar Jezus, maar naar het water.
En ja, hij begon te zinken in het water.
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Jezus was niet in het scheepje.
Hij was op een berg geklommen om te bidden.
Van op de berg zag Hij in de verte Zijn discipelen te midden van de storm.
Hij zag ook hoe bang ze waren.
Niet veel later was Jezus op het water.
Niet in een bootje, Hij liep op het water zonder te verdrinken.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 14)?
Dit vers kan aangeleerd worden door de melodie van het lied “Broeder Jacob” te gebruiken. Zing het op de
volgende wijze: Mattheüs 16 – vers 24 – Toen zei Jezus – tegen Zijn discip’len – als iemand achter Mij (aan) wil
komen – moet hij zichzelf verlooch’nen – zijn kruis opnemen – en Mij volgen.
"Broeder Jacob, Broeder Jacob"
"Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?"
"Hoor de klokken luiden! Hoor de klokken luiden!"
"Bim Bam Bom, Bim Bam Bom"

Zal het drijven?
Neem een bak, een kan, etc., gevuld met water mee. De kinderen moeten het water en de voorwerpen erin
kunnen zien. Het doel van deze activiteit is om de kinderen na te laten denken over wat er zinkt en wat blijft
drijven. Neem een aantal voorwerpen mee (die de kan niet breekt), zoals een stuk hout, een pop, een
muntstuk, etc. Begin dit spel door de kinderen te vragen of de voorwerpen zullen zinken of dat ze blijven
drijven. Doe de voorwerpen in het water en laat hen kijken hoe het blijft drijven of hoe het naar de bodem
zinkt. Vraag de kinderen wat er zou gebeuren als een persoon in de kan zou gaan. Zou deze drijven of zinken?
Sommige zullen drijven zeggen en anderen zullen zeggen dat deze zinkt. Zou iemand in staat zijn om boven op
het water te staan? De kinderen zouden moeten zeggen dat mensen niet op het water kunnen staan. Leg uit
dat in de les vandaag iemand boven op het water staat. De discipelen waren erg bevreesd, maar zagen toen
wie het was. Laten we luisteren naar de les en eens zien wie er op het water wandelde.
Op het water
Introduceer het verhaal van vandaag door de kinderen te vragen wie van hen wel eens op een boot op de zee
of op een meer is geweest. Misschien hebben enige wel eens geprobeerd om te waterskiën. Spreek met de
kinderen over de dingen die mensen op het water doen. Vraag de kinderen of een van hen wel eens uit de boot
op het water is gestapt. In de les vandaag zien de discipelen een figuur op het water. Zij denken dat het een
spook is en zijn bang. Laten we eens zien water daarna gebeurt.
Vertrouwen
Vraag de kinderen of zij uit kunnen leggen wat het woord vertrouwen/geloof betekend. Betekend het om erg
bang te zijn en iets voorzichtig uitproberen? Toen je deze morgen in dit lokaal binnenkwam, werd je gevraagd
om te gaan zitten op een stoel. Toen je gevraagd werd om te gaan zitten, keek je toen of de stoel alle stukken
had of dat er misschien iets onder de stoel afgebroken was? Nee, je kwam gewoon en ging zitten. Je had
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Kleine pan met water
Gebruik een kleine pan met water (taartvorm, ondiepe kom) om een aantal kenmerken van water te laten zien,
zoals wind op het water (blazen, gebruik maken van een ventilator, door een rietje blazen), een bootrace naar
de overkant van de pan of dingen die drijven of zinken.

8

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

IJSBREKERTJES

vertrouwen dat de stoel je zou houden en je niet op de vloer liet vallen. Stel nu de vraag aan de kinderen hoe
iemand verlost kan worden. Misschien dat sommigen zullen spreken over het gaan naar de kerk of goed zijn.
Vraag ze of dit vertrouwen of geloof is. Als vertrouwen is dat je gelooft dat iets je zal beschermen, is het geen
geloof en ook niet als iemand probeert door eigen werken in de hemel te komen.
Landkaarten en afbeeldingen
Gebruik een landkaart als visueel hulpmiddel. Laat de kinderen op de kaart zien waar de discipelen naartoe
reisden. Leg uit waar Jezus gegaan zou kunnen zijn om te bidden en leg uit hoe de regio er uit zag. Een andere
bron die nuttig kan zijn om deze les te illustreren, zijn afbeeldingen van deze regio. Deze afbeeldingen kunnen
op het internet gevonden worden of in geïllustreerde encyclopedieën, etc.
Tijd
Er is veel tijd verstreken tijdens de gebeurtenissen in de les. Gebruik een klok met draaibare wijzers, om de tijd
aan te duiden die er verstreken is (misschien 6-9 uur). Of begin met de zon in de lucht, laat het naar het westen
gaan en ondergaan en haal een lucht zien vol met sterren en een maan. Dit kan gedaan worden op een
flanelbord of een papieren zon en maan die aan een stok hangen. De lesgever kan ook het licht uitdoen voor
omdat het laatste gedeelte van het verhaal in de nacht gebeurt.

Het geloof van Petrus getoetst
Geef elk kind een kopie van de bladen “Het geloof van Petrus getoetst” op een stevig blad. Maak een snee in
het eerste blad op de aangegeven plaats (de dikke lijn). Laat hen Petrus en Jezus op het tweede blad inkleuren
en daarna uitknippen. Laat hen Jezus aan de rechterkant van het eerste blad plakken. Plak Petrus op een
ijslollystokje en doe hem door de snee van het eerste blad. De kinderen kunnen Petrus over het water laten
gaan en hem laten zinken. Plak de golven aan de onderzijde van het eerste blad om de snee te verbergen (zorg
ervoor dat hier geen lijm gedaan wordt, gebruik eventueel een nietmachine).

KNUTSELACTIVITEITJES
Grote pan met water
Gebruik een grote pan met water (plastieken bak, babybadje of een kinderzwembadje). Laat en lesgever of een
kind proberen om over het water te lopen. Zullen ze drijven of zinken? Variatie: geef een lesgever het bevel om
over het water te lopen. Natuurlijk kunnen ze dit niet, omdat ze een mens vertrouwden die geen macht heeft.
In deze les echter, vertrouwde Petrus op Jezus Christus, de Zoon van God, die hem een duidelijk bevel gaf om
over het water te lopen en hij deed het. Nu, als Petrus Jezus kon vertrouwen die de macht had over de
elementen, op wie vertrouw jij voor je eeuwig leven, je verlossing?
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Jezus steekt Zijn hand uit
Geef elk kind een kopie van de bladen “Jezus steekt Zijn hand uit.” Jezus deed een verbazingwekkend wonder,
toen Hij over het water liep. Omdat Hij God is, heeft Hij het gezag om Petrus over het water te laten lopen om
tot Hem te komen. Toen Petrus over het water liep, liet hij zich afleiden door de wind en de golven en zonk in
het water. Laat de kinderen het basisblad versieren en kleuren. Laat hen dan Petrus’ arm nemen en plak dit zo,
dat de arm reikt van de bodem aan de linkerkant richting de bovenkant rechts. Jezus’ arm kan vastgemaakt
worden met een splitpen in de rechter bovenhoek. Daarna kunnen de kinderen de golven aan de onderkant
van het blad plakken of vastnieten.
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Wonderbaarlijke tijdlijn
Schrijf de volgende zinsdelen aan de onderkant van aparte kaarten (A5 formaat, de helft van A4):
 Jezus’ discipelen gingen in de boot
 Jezus stuurde de menigte weg
 Jezus ging alleen de berg op om te bidden
 De discipelen waren in een storm toen ze in de boot waren
 Jezus liep op het water naar de boot
 Petrus liep op het water naar Jezus
 Petrus begon te zinken
 De storm stilde
 De discipelen aanbaden Christus
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Wanneer de kinderen in het lokaal komen, geef je elk kind een kaart om er een tekening op te maken. De
kinderen zouden het zinsgedeelte moeten lezen aan de onderzijde van de kaart en een tekening maken die
past bij de beschrijving. Wanneer ze klaar zijn, laat ieder kind zijn kaart zien en leest het zinsgedeelte voor.
Vraag de kinderen welke tekening als eerste komt. Plak dit aan de muur of op het bord, zodat ieder kind dit kan
zien. Hang alle kaarten in de volgorde die de kinderen gekozen hebben. Geef tijdens de les aan welke kaarten
op de goede volgorde geplaatst zijn en welke er verplaatst moeten worden. Herschik de volgorde totdat ze
correct geplaatst zijn.
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JEZUS WANDELT OP HET WATER
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 14:22-34

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Terwijl de discipelen in de boot zaten, klom Jezus op de berg om te

 Juist of fout: De zee was kalm die nacht. __________________________
 Hoe ging Jezus naar de discipelen? _______________________________
 Toen de discipelen Jezus zagen waren ze _______________ en dachten
ze dat Hij een spook was.

 HIJ WAS TE ZWAAR

 HIJ KON NIET ZWEMMEN

 HIJ HAD GEEN GELOOF

 HIJ HAD GEEN REDDINGSVEST

 Wie redde Petrus? ____________________________________________
 Van zodra Jezus en Petrus in de boot stapte, _______________ de wind.
 De discipelen aanbaden Jezus zeggende: “Werkelijk, U bent de
_______________ van God!” (14:33).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Waarom begon Petrus te zinken toen hij naar Jezus wandelde?
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__________________________________________________________.
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