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22Net daarna het Jesus sy dissipels in die skuit laat klim om solank voor Hom uit te vaar na die orkant toe terwyl Hy 
nog eers die mense huis toe laat gaan. 23Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan 
om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen. 24Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur 
die golwe geteister, want die wind was van voor. 25Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe 
aangeloop gekom. 26Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: "Dis 'n spook!" Van 
angs het hulle hard begin skreeu.27Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê. "Wees gerus, dit is Ek. Moenie 
bang wees nie." 28Toe sê Petrus vir Hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." 
29"Kom!" sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. 30Maar toe Petrus 
sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my!" 31Dadelik het Jesus sy 
hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?" 32Hulle het toe in die 
skuit geklim, en die wind het gaan lê. 33Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: "U is waarlik die Seun 
van God." 
# wat kan alles op water loop? > Sien: http://www.oddee.com/item_99586.aspx Hier is inligting en videos van 8 
verskillende diere/ insekte/ voëls wat op water kan loop. Gebruik ’n glasbak met water om voorwerpe te toets. 
# Die see is nie speletjies nie > Jode het geweet die see is nie speletjies nie. Vir die Jode was die see 'n ruimte van 
bedreiging en onsekerheid, die tuiste van gevaarlike magte. Dalk is dit een van die redes waarom ons teks sê Jesus 
moes die dissipels "verplig", selfs "gedwing" het om sonder Hom in die skuit te klim en na die oorkant te vaar. Die 
dissipels was nie gelukkig met die idee nie. Waarskynlik het hulle opgesien het teen die gevaar om met die skuit in 
die nag na die oorkant te vaar. Hoewel die See van Galilea 'n binnelandse meer is, is die area bekend vir sy hoë 
windsnelheid en vir die groot storms wat op hierdie uitgestrekte meer kon voorkom. En daar was nie NSRI naby nie! 
# Jesus is haastig maar hoekom? >> Die boeiende verhaal wat in ons Skrifgedeelte ontvou, begin met Jesus se 
haastige en dringende optrede om sy dissipels terug te stuur. Ons moet egter onthou wat net vooraf gebeur het. 
Johannes die Doper is onthoof en Jesus wou Hom na 'n eensame plek onttrek. Die skares het Hom egter gevolg en 
Hy het vir hulle brood gegee. Die wonderlike vermeerdering van die vyf brode en die twee visse om 'n skare van 
meer as vyfduisend mense te laat eet, voordat die lang staptogte na hulle onderskeie dorpies en woonplekke begin, 
het behoorlik beroering veroorsaak. Almal was stom verbaas oor wat voor hulle oë gebeur het. Die gevolg was dat 
die mense nie wou vertrek nie. Die skare was so beïndruk met Jesus dat allerlei gedagtes oor Hom met groot erns 
bespreek is. Baie het gedink Hy is die Groot Profeet wat sou kom om Israel uit die verdrukking te lei. Volgens 
Johannes se weergawe het andere gedink dit sou 'n goeie roep wees om Hom sommer nou met geweld te gryp en 
Hom koning te maak. Ten einde so 'n rampspoedige verloop van die saamtrek te vermy, het Jesus sy dissipels gevra 
om onmiddellik in die skuit te klim en voor Hom uit na die oorkant van die meer van Galilea te vaar. Die mense sou 
moes sien dat hulle sonder Hom vertrek het en dat daar nie planne gemaak kon word om almal daarheen te vertrek 
nie. 
# In die boot >> Mens kan jou die situasie op die skuit moeilik indink. Dié afstand van die land plus die feit dat hulle 
nie kon koers hou nie, het die vlakke van hulle angs begin verhoog. Terwyl die roeiers verbete veg teen die wind en 
golwe, was hulle vrees vir 'n seedood aan die styg. Die mitiese verhale van die see wat op sy slagoffers toeslaan en 
hulle na die dieptes intrek, het hulle byna desperaat van angs gemaak. Tog hoor ons geen woord oor Jesus tussen 
hulle nie. Niemand vra hoe hulle sy opdrag om oor te vaar, nou moet verstaan nie. Al wat hulle weet en met uiterste 
kraginspanning doen, is om vir al wat hulle kan teen die seemonster te veg. 
# van vrees na vertroue >> In die vierde nagwaak (dit is van drie uur tot ses uur in die more) het Jesus na hulle 
aangeloop gekom op die see. In die sterk skemerlig voor dagbreek – hulle het van die oostekant na die westekant 
gevaar – word die dissipels bewus van 'n mensfiguur wat op die see na hulle aangeloop kom. Moontlik het die 
deinings wat so 'n figuur op en neer laat beweeg het, hulle waarneming erg belemmer. Vreesbevange het hulle 
uitgeskree: "Dit is 'n spook!" Steeds dink nie een van hulle vir 'n oomblik aan Jesus nie, terwyl Hy juis op pad is na 
hulle toe! Al wat hulle weet, is dat 'n mens van vleis en bloed nie op water kan loop nie. Die enigste moontlikheid is 
dat dit net 'n "gees", 'n "spook"  kan wees en van totale angs begin hulle skree! En dan die grootste verrassing in die 
krisis, Jesus se stem! Uit die halflig roep Hy hulle toe: "Hou (skep) moed, dit is Ek, moenie langer bang wees nie" (27). 
Maar, kan hulle dit glo? Is dit nie 'n "gees" wat hulle wil mislei nie? 
# Dit gaan nie daaroor om op water te kan loop nie Petrus >> Petrus toets Jesus se versekering. Jesus antwoord met 
'n uitnodiging: "Kom!" Sonder om twee maal te dink, het Petrus uit die skuit geklim en op die waters geloop en na 
Jesus begin gaan.Toe Petrus egter sien "hoe sterk die wind was", het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy: 
"Here, red my" (30). Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het 
jy begin twyfel?" Petrus was dus ongeveer 'n armlengte van Jesus af. Toe hulle in die skuit klim, het die wind gaan lê. 
Almal in die skuit wat kort tevore nog buite weste van angs geskreeu het: "Dit is 'n spook!" het voor Jesus neergeval 
en bely: "Waarlik, U is die Seun van God". Wat 'n aangrypende oomblik en belydenis! Hulle het in 'n dobberende 
skuit die fondament (hoeksteen) van die Christelike geloofsgemeenskap onthul. 


