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22. Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast 
vooruit te gaan naar de overkant, Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had 
weggestuurd. 

23. Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te 
bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 

24. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, 
als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 

25. Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het meer. 

26. Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze 
riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst.



27. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’

28. Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water 
naar U toe moet komen.’

29. Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus 
toe.

30. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te 
zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’

31. Meteen strekte Jezus Zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, 
waarom heb je getwijfeld?’  



Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is.

Kolossenzen 3: 2



12. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u Zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, 
moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld.

13. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

14. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt.

15. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u 
geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

16. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen.


