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Hoofdstuk 30      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Hebben jullie wel eens ‘spookje’  gespeeld? Spannend was dat, hè?  Wat kon je 

dan lekker bang zijn. En het mooiste was, dat het later helemaal niet waar was. 

Nee, spoken bestaan niet. 

Vroeger, toen mijn moeder nog een klein meisje was, geloofden veel mensen wel 

in spoken. Ze hadden ze zelf gezien. 

Nu ga ik jullie een ‘spookverhaal’ vertellen, dat mijn moeder mij vroeger verteld 

heeft. Maar, dit ‘spookverhaal’  van mijn moeder is wel echt waar gebeurd.  

Mijn moeder was toen nog een jong meisje. 

 

Een stoere arbeidersjongen van 12 jaar oud, moest na de lagere school als 

‘lytsfeint’ bij een boer gaan werken. Een lytsfeint is het jongste knechtje op een 

boerderij. De grotere knechts wilden hem een beetje plagen met een 

spookverhaal. Maar deze jongen zei: ‘Dat is niet waar, want spoken bestaan 

niet. Ik ben niet bang voor een spook.’ 

‘Dat zullen we nog wel eens zien,’ antwoordde de oudste knecht. 

Die middag moest deze jongen van 12 jaar in opdracht van de boer naar het 

dorp om daar een boodschap te doen.  

De knechts zeiden tegen elkaar: ‘Nu gaan we hem bang maken.’ 

Wat spraken ze met elkaar af? Eén van de knechts ging in het schemerdonker 

met een wit laken om zich heen op de plank zitten, die over een brede sloot lag. 

En daar moest deze jongen overheen lopen, wilde hij weer terug naar de 

boerderij…. 

 

Tijdens het avondeten zei de grote knecht tegen deze jongen: ‘Ben jij onderweg 

geen spook tegengekomen?’ 

‘Jawel,’antwoordde hij, ‘maar met een dikke stok heb ik dat spook het water 

ingeslagen, toen ik tegen hem zei dat hij mij er langs moest laten gaan….’ 

 

Heel snel liepen ze allemaal naar die brede sloot, waar die plank overheen lag. 

Maar ze waren te laat. De knecht die met een wit laken om zich heen voor spook 

had gespeeld, lag in het water.… Hij was verdronken. 

 

Dan nu het ‘spookverhaal’  zoals dat in de bijbel staat. 

 

Nog even dit. Wisten jullie dat mijn vader Durk Visser ook als 12 jarige jongen 

op een boerderij in Anjum gewerkt heeft als lytsfeint? 

Pas toen hij verkering kreeg met mijn moeder is hij naar de Kweekschool in 

Dokkum gegaan. Vier jaar later slaagde hij voor zijn diploma van onderwijzer. 
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Hoofdstuk 30     -    Nacht op het meer    -    Mattheüs  14  :   22 -  52 

Marcus       6  :   45 -  52 

Johannes     6  :   16 -  21 

 

Die nacht dacht de Here Jezus niet aan slapen. Hij liep naar één van de bergen 

aan de rand van de steppe en daar op die berg bad Jezus. 

Nu de Galileeërs hem hadden verlaten, omdat hij hun koning niet wilde zijn en 

nu zelfs zijn eigen leerlingen hem niet begrepen, wilde hij dicht bij zijn Vader, 

bij God zijn en bad hij om kracht. En waar kon Jezus dat beter doen dan op een 

berg, ver bij de mensen vandaan, in de stilte en dichtbij God? 

 

De nacht was al bijna voorbij toen Jezus terugliep naar het meer van Galilea.  

Het weer was sterk veranderd. Er was een flinke storm opgestoken en op het 

meer waren de golven hoog. 

De twaalf discipelen roeiden uit alle macht tegen de wind in. In het donker 

worstelden ze met de hoge golven. 

Jezus wist dat zijn leerlingen nu bang zouden zijn voor dit natuurgeweld. Hij 

zou ze helpen en naar hen toegaan, want hij wist dat God hem zou bewaren op 

deze vreemde reis. En rustig over de donkere, dreigende golven liep hij het meer 

op en het water droeg hem alsof het een harde weg was. 

 

Ondertussen waren de discipelen in grote nood, vanwege het geweld van de 

storm. Urenlang hadden ze geroeid. De nacht was al bijna voorbij. Ze waren nog 

maar een paar kilometer vanuit de kust verwijderd. De wind was zo sterk dat als 

de storm niet snel ging liggen het schip vol water zou lopen en zinken. 

Waarom, o waarom moesten ze van Jezus gisteravond terug naar Kapernaüm 

varen, net nu er zulke grote dingen stonden te gebeuren? De Galileeërs wilden  

hem koning maken!  En als Jezus dat nu nog te vroeg vond, waarom was hij dan 

niet met hen meegegaan aan boord? 

O, was Jezus maar bij hen in het schip, ook al lag hij te slapen, dan zouden ze 

niet bang zijn voor de hevige storm en de hoge golven. Dat wisten ze nu wel. 

Maar nu Jezus er niet bij was kon hen alles overkomen… 

Al heviger woedde de storm en al harder beukten de golven op het kleine 

scheepje. Moesten ze dan straks allemaal verdrinken, terwijl Jezus aan land was 

en zich druk maakte om andere zaken? Hadden ze dat aan hem verdiend? 

Hadden ze dan tevergeefs alles verlaten om hem te volgen?  

 

En toen liet één van hen zijn roeiriem los en keek angstig over het water. Niet 

ver van hun schip af zweefde iets boven het water. In de vroege 

ochtendschemering  leek het op een man in een wijde mantel. Maar hier op het 

water kon dat niet een mens zijn. O, en toen begrepen ze het allemaal. Het kon 

niet anders of dit moest een geest zijn, een spook. Een waterspook die hen mee 

zou nemen de diepte van het water in. 
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‘Een spook, een waterspook,’  schreeuwden, ja huilden ze het uit. 

Maar daar hoorden ze de rustige en duidelijk stem van Jezus over het water: 

‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 

Bij het horen van Jezus’ stem was in één keer alle angst verdwenen. Hij was hen 

dus toch niet vergeten. En nu Jezus dichtbij was kon geen storm hen nog kwaad 

doen. Hoe hadden ze ook kunnen denken dat Jezus hen was vergeten. Hij die zo 

veel van hen hield! Altijd maar weer dachten ze te gering over Jezus’ 

wondermacht! Lopend over het water was hij bij hen gekomen en zij hadden 

Jezus voor een spook aangezien. Nog nooit hadden ze zich zo beschaamd 

gevoeld als nu in deze storm. Stil zaten ze in hun boot te wachten tot Jezus bij 

hen zou komen. 

Alleen Simon niet. Hij ging staan en keek naar Jezus. Nu wist hij het zeker. Als 

je dit wonder gezien had dan hoefde je nooit en nooit weer bang te zijn. Zelfs al 

Jezus niet bij je was, dan nog kon hij je helpen. Jezus kon alles en elk mens die 

in Jezus geloofde kon ook alles. Hadden ze niet in Jezus’ Naam zelf grote 

wonderen gedaan toen Jezus hen twee bij twee het land instuurde? Toen 

geloofde ze en daarom konden ze grote wonderen doen.  

Maar nu, op dit moment geloofde Simon ook. Ja, hij had nog nooit zo geloofd, 

als op dit moment en daarom kon hij ook alles! 

En in een groot en sterk vertrouwen riep hij: ‘Heer, als u het bent, zeg dan dat ik 

bij u mag komen.’ 

Jezus zei maar één woord: ‘Kom!’ 

En daar liep Simon al, over het 

water, met grote stappen recht op 

Jezus af. 

De andere discipelen hielden hun 

adem in. Nee, bang waren ze niet 

meer met Jezus zo dicht bij hen.  

Maar dit, wat Simon deed, dat 

durfden ze toch niet aan. 

Lopen over het water van dit grote 

meer, daar moest je een geloof 

voor hebben, een geloof zo groot 

als dat van Simon… 

 

Ja, maar het geloof van Simon was 

toch niet zo groot, als de anderen 

dachten. 

Zojuist, toen hij nog op het schip 

was en naar Jezus keek, was er 

geen spoor van twijfel in zijn hart. 

 

    ‘Heer Jezus, red mij!’                
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Maar nu hij op het water liep en naar zijn voeten keek en naar die witte 

schuimkoppen van de golven en luisterde naar het huilen van de wind, dacht hij: 

‘O God, ik ben dit wel begonnen, maar hoe kan ik het volbrengen?’  

Hij was weer eens te haastig geweest …. 

Hij voelde dat hij door het water begon te zakken. Hij voelde het koude water 

om zijn knieën, zijn middel, zijn borst… Simon kreeg het benauwd… 

Dit was het einde… En toen, met zijn laatste krachten, boven het geweld van de 

wind en het water uit, riep hij: ‘Heer Jezus, red mij!’ 

Jezus was al bij hem en pakte Simon bij de hand en zette hem op de schuimende 

golven. 

‘Jij kleingelovige,’ zei Jezus streng. ‘Waarom vertrouw je mij niet?’ 

Simon durfde niets terug te zeggen. Hij schaamde zich en als een klein jongetje 

liep hij aan Jezus’ hand naar het schip. 

Toen ze in het schip stapten was gelijk de storm over. Het werd bladstil. 

En in deze vreemde stilte na de storm  knielden alle twaalf leerlingen van Jezus 

en zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God.’ 

Jezus was blij met deze reactie van zijn leerlingen. Maar hij wist dat ze hem nog 

steeds niet begrepen. Dat ze alle twaalf van hem verwachten dat hij spoedig op 

de troon van David zou gaan zitten en dat hij een aards koning zou worden, net 

zo machtig, ja zelfs nog machtiger dan de keizer in Rome. 

 

Toen grepen de discipelen de riemen en roeiden hun schip terug naar 

Kapernaüm, met de Zoon van God aan boord. 

 
 


