
Meestal sink ons, maar soms loop ons tog op 
water 

Matteus 14:22-32 

 
I 

Ons leef in ‘n tyd van toenemende twyfel. Wat kan ons nog glo? Wie kan ons glo? Hoe 
kan ons, midde die vertwyfeling wat ons in dié dae van oral bekruip, volhard in die 
geloof? Is ‘n onverstoorbare “geloofsekerheid” regtig moontlik? Wie eerlik is, sal erken 
dat ‘n knaende twyfel dikwels ons geloofsrus steel; dit laat die vaste sekerhede van 
vroeër wankel. Soms voel dit ons kan op water loop, maar meestal sink ons weg in 
kleingeloof en twyfel. Ons ontdek al hoe meer dat twyfel ‘n onvermydelike deel van ons 
geloofsreis is. Hierdie wipplankryery tussen loop op water en sink, tussen vertwyfeling 
en verwondering, word mooi illustreer in die gebeure van ons verhaal.  

II 

Kom ons luister net vinnig weer na die verhaal.  

Nadat Jesus die wonder van die vermeerdering van brood gedoen het, stuur Jesus sy 
dissipels met die boot vooruit, na die anderkant van die See van Galilea. Hy bly eers 
agter om die nag alleen op die berg te bid. Halfpad deur die see steek daar ‘n woeste 
storm op. Die dissipels was angstig – dit was nog donker; hulle lewens was in gevaar.  

Dan sien hulle skielik ‘n man na hulle toe aangeloop kom – op die water! Dit het hulle 
net nog meer vreesbevange gelaat. Die see was juis simbool van die broeiplek van die 
bose, en hier kom ‘n vreemde verskynsel aan. Was dit ‘n spook? Die Griekse woord wat 
Matteus gebruik is fantasia – ‘n fantasie, iets bonatuurliks, ‘n misterie ... jy kan jou eie 
oë nie glo nie.  



Maar dan kalmeer die man hulle. Wees gerus, die een wat hier by julle is, sy naam is 
“Ek is”. Moenie bang wees nie. Daar sit nogal veel betekenis in die woorde “Ek is”. Die 
uitdrukking “Ek is” is dieselfde wat God gebruik het toe Hy Hom aan Moses bekend 
gestel het – “Ek is” is my naam, die Here, Hy wat bokant jou verstand uitgaan. So stel 
Jesus ook homself hier aan die dissipels bekend – dis die “Ek is” wat hier by julle is. 
Moenie vaskyk in die donkerte, of die golwe wat die boot teister, of die onverklaarbare 
van die “Ek is” wat op die water loop nie ... kom tot rus. In My teenwoordigheid hoef 
daar nie vrees te wees nie.  

Petrus reageer dan impulsief. Siende dat hier nou soveel wonders gebeur, wil hy ook 
op water loop – sy geloofspiere uittoets. Dit was bietjie van ‘n mallerige waagstuk; 
normaalweg kon vissermanne self nie swem nie. Dan vorder Petrus ‘n entjie, maar toe 
hy die wind en water sien, begin sink hy. Sy twyfel het oor sy geloof die oorhand gekry. 
Maar dan gryp Jesus hom vas en help hom terug die boot in.  

Toe Jesus weer saam met sy dissipels in die boot was, het die wind bedaar. En dan val 
die dissipels voor sy voete neer, met die geloofsuitroep: “U is waarlik die seun van 
God!” Hulle vertwyfeling het ewe skielik in verwondering omgeslaan! Van ‘n ervaring 
van sink, was dit asof hulle nou weer op water kon loop.     

Wat leer dié verhaal ons.  

 

(1) In die eerste plek wys die verhaal hoe broos ons menslike vermoë om 
te glo regtig is. Geloof het juis nie te make met ‘n bravade, die krag van 
ons geloofspiere nie. Al glo onsself hoe sterk, sal ons nie staande kan bly teen 
alles wat ons geloofsekerhede so maklik laat kantel nie. Die wind en golwe 
wat ons teister, hierdie “aanvegtinge” teen ons geloof, soos Luther dit noem, 
is net te sterk. Die aanvegtinge kom van binne onsself. Dis die knaend twyfel, 
die stryd om teen dit wat ons natuurlike verstand ons wysmaak tog te bly 
glo, nie raak te sien wat ons sien nie, maar die onsienlike te sien en ons hoop 
dáárop te bou – dit kan ons tog nie in eie krag nie! En in ons dag kom die 
aanvegtinge ook al hoe meer van buite onsself. Mense spot al hoe meer en 
vra: En waar is julle God nou? Kyk na al die lyding en ellende van die wêreld, 
kyk hoe swaar kry selfs ook kinders van die Here ... hoekom laat God dit alles 
toe? Is Hy dalk afwesig, onbetrokke, of bestaan Hy dalk glad nie eers nie, 
spot hulle. Is God ‘n blote fantasie waarin mense vroeër dalk nog kon glo, 
maar in ons moderne tyd nie meer kan nie? Om teen ons vertwyfeling in te 
bly glo, dit kan ons nie self regkry nie. Daarvoor is ons geloof te broos. Ons 
is nie eers naby daaraan om soos Petrus darem ‘n paar tree op die water te 
vorder nie.  

(2) In die tweede plek leer die verhaal ons dat dit juis nie alles afhang van 
hoe sterk ons eie geloof is nie. Petrus en sy mededissipels se geloof was 
maar klein en swak – soos ook Paulus s’n, en wat die nag daar gebeur het 
kon hulle ook nie logies verklaar, met hulle verstand uitredeneer nie. Maar 
wat wel saak gemaak het, was dat Jesus Christus by hulle teenwoordig was, 
dat Hy as die groot “Ek is”, die Seun van God, in hulle midde was. Daarom 
kon Hy die storm stil maak. En kon Hy die sinkende Petrus se arm vasgryp 
en hom weer in die boot help. Dis nie Petrus se eie geloofspiere wat hom 
gered het nie, maar die teenwoordige Christus wat hom vasgegryp het toe 
hy aan die sink was.   



(3) En dan eindig die hele verhaal met ‘n toneel van verwondering en 
aanbidding. Wat gebeur het kon die dissipels nie met hulle verstand 
uitgepluis kry nie. Wat gebeur het kon hulle ook nie wetenskaplik verklaar 
of bewys nie. Dit het logies nie sin gemaak nie. Dit alles was in misterie 
gehul. En tog het hulle geweet: Christus Jesus is hier by ons. Hy is die “Ek 
is”, een in wese met sy Vader. En dis vir hulle genoeg, dit vul hulle met 
aanbidding, dit laat die vertwyfeling omslaan in verwondering. 
Verwondering oor wat Christus doen, en verwondering dat Hy dit juis aan 
ons doen!  

III 

Ons het gewoon nie al die antwoorde op al die vrae wat ons laat twyfel nie. Ons kan 
God nie bewys of logies verklaar nie. Ons eie geloofspiere is maar swak. En tog, tog 
skenk die Here ons dit om in verwondering te ontdek: Hy is hier, naby ons, 
teenwoordig, Hy klim by ons in ons bootjie, Hy is by ons as die storm woed, as dit nag 
word op see. Geloof is die geskenk wat Christus gee, wat vertwyfeling in verwondering 
laat omslaan.  

Presies dit is die misterie wat vanmore weer hier in die kerk gebeur: te midde van al 
die aanvegtinge, die vertwyfeling van ons tyd, kom Christus self en breek vanmore vir 
ons die brood, kom skink Hy die wyn en sê: neem, eet, drink, onthou en glo – dis ekself 
wat hier in julle midde is, dis my liggaam en my bloed, vir julle. Moenie bang wees nie. 
Kom tot rus.  

Wanneer ons dan die brood eet en die wyn drink, ontdek ons in verwondering: maar 
kyk, ons loop dan op water!        


