
 

 

Waarheen? 
OVERDENKING BIJ MATTEÜS 14:22-33 

Geliefde gemeente, Gisteren was ik met een bevriend stel en onze kinderen in de Speeldernis, in Rotterdam 

Noord. Een goedgelovig stel. Ik zei dat ik het vandaag hierover ging hebben in de kerk, waarop hij direct zei: 

‘Ik heb altijd wat moeite met die verhalen. Die wonderverhalen. Niet dat ik helemaal niet geloof in wonderen. 

Genezingen enzo geloof ik best. Maar niet deze, ja, nutteloze wonderen. Wat heb je hier nu aan. Het maakt 

de zaken toch onnodig complex? Want dit kan niet echt gebeurd zijn. Het zou handiger zijn als ze weggelaten 

waren.’ 

En natuurlijk heeft deze vriend gelijk. Want het is vrij eenvoudig empirisch aantoonbaar dat over water lopen 

niet goed werkt. Maar ja, het is wel de Bijbel. En dan gaat een gesprek met een willekeurige kennis dus 

ongeveer zo.   

“Zeg, jij bent toch gelovig?” 

‘Jazeker, ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt’ 

‘Geloof je dan ook dat Jezus over het water gelopen heeft?’ 

‘Moeilijke vraag. Nou weet je, het mooie aan dat verhaal is de diepe symboliek die er in schuil gaat. 

Het is een waardevol verhaal over geloof en twijfel, of hoe Jezus je wilt redden. Je leert onwijs veel 

over Jezus hier in dit verhaal. Hij zegt bijvoorbeeld ‘Ik ben het’, wat zo ongeveer betekent: ‘ik ben God 

zelf’. En weet je dat de zee in de bijbel altijd symbool staat voor de dood? Door te zeggen dat Jezus 

over het water loopt, wilde de Bijbelschrijver eigenlijk zeggen: ‘Jezus heeft de dood overwonnen’. 

Mooi hè? Veel christenen geloven namelijk dat Jezus uit de dood is opgestaan.  

‘Oh.’ Maar dat vroeg ik niet hè. Je geeft helemaal geen antwoord. Geloof jij dat nou wel of niet?’ 

‘Eh, dat vind ik lastig om te zeggen. Het gaat namelijk om de symboliek, niet over de historiciteit, het 

is misschien niet gebeurd, maar toch waar…’ 

‘Ja vent, nou klets je er weer omheen. Hebtie nou over het water gelopen of niet?’ 

En nu kan het gesprek twee kanten op gaan. Óf je zegt ja, óf je zegt nee. Toch? Op dit moment gebeurt er 

ontzettend veel in je. Je weet dat je hoe dan ook uit de boot moet.  

- Stel, je zegt ja. Jezus liep over water. Dan loop je een risico voor gek versleten te worden. Want 

mensen lopen niet over water. Kan nou eenmaal niet. Wie dat gelooft heeft onder een steen gelegen 

of is zo naïef als wat.  



 

 

- En stel, je zegt nee. Dan kan het maar zo zijn dat de rest van je geloofsovertuigingen ook ineens op 

losse schroeven komen te staan. Want waarom dit niet geloven en een ander wonder wel? Je haakt 

af zodra het een beetje fabeltastisch wordt. Niet heel consequent. En voor je het weet zie je het hele 

evangelie als een goedbedoelde maar enigszins gênante ophemeling van de leerlingen die de 

verhalen van Jezus opschreven. Ze hebben er wat bij verzonnen om de kijkcijfers wat omhoog te 

krikken. Niks van waar, maar wel heel mooi hoor. 

Oftewel: lastig dit soort verhalen. Ze zetten de boel onnodig op scherp.  

Aan de ene kant het pijnlijke verlies van de onschuld, het afleggen van je kinderlijke geloof. Jij gelooft in 

zinken, niet in waterlopen. Met als enige opbrengst dat je jezelf recht in de ogen kan kijken – jij bent in elk 

geval realistisch.  

Aan de andere kant de struisvogels, de conservatieve groep mensen die willens en wetens in sprookjes blijven 

geloven en alle realiteitszin verloren zijn. De zelfverklaarde dorpsgek. Kies maar. Dat zijn de opties, toch? 

Dorpsgek of realist. Zinker of waterloper. Ik zou wel eens vingers willen zien – hoeveel mensen dit geloven, 

en hoeveel mensen niet. Maar ik zal het niet vragen, omdat ik weet dat juist om dit soort geloofskwesties 

mensen anders naar elkaar gaan kijken.  

Maar laat ik wel even een coming out doen. Voor u staat een dorpsgek. Een realistische dorpsgek. Ik ben zo’n 

gek die ervan overtuigd is dat de ogenschijnlijke waanzin onwijs realistisch is. Daar hebben wel meer gekken 

last van geloof ik. Maar er is nog een derde optie. Maar dat later.  

Maar eerst naar Petrus. Eerst laten we deze vraag even liggen – want deze verblindt ons van de onwijze 

mooie kracht van dit verhaal. Met Petrus kunnen we namelijk allemaal door één deur. Hij is de waterloper 

én de zinker. En de kleine dialoog die zich tussen hem en Jezus ontspint is geniaal. Ik wil er één klein zinnetje 

uitpakken, eigenlijk maar één woord: ‘Waarom’.  

Om even midden in het verhaal binnen te stappen: Petrus stapt uit de boot en ziet de wind. Hij checkt de 

omstandigheden, en ’t ziet er niet goed uit. Over water lopen oké, maar niet als het zulk rotweer is. Ik wil 

niet wegwaaien. Bizar toch? Petrus, gast, doe even normaal. Je loopt over water en je gaat je druk maken 

over de wind? Denk je nou echt dat de wind nu belangrijk is? Hoe random is dat? Ik zou je maar liever over 

dat water druk maken. Of beter nog: over Jezus. De wind is niet je probleem, gast! Focus! En dan gaat alles 

heel snel. Petrus zinkt, Jezus redt ‘m. En dan zegt hij: ‘Kleingelovige. Waarom heb je getwijfeld?’ En toen viel 

me iets op aan dat woord waarom. Het is een Griekse samenstelling tussen twee woordjes: Naar en wat. 

Oftewel: waarheen? Onwijs boeiend. Waarheen heb je getwijfeld, Petrus? Ineens klinkt dat waarom niet 

meer verwijtend, maar vriendelijk. Waar zat je met je gedachten, Petrus?  

Ik heb een filmfragment voor u. Heel korte inleiding: dit fragment komt uit ‘The Shack’, een verfilming van 

het boek dat in het Nederlands uitkwam als ‘de Uitnodiging’. In de film ontmoeten we een getraumatiseerde 



 

 

man, Mac. Hij is op een vreselijke manier zijn dochter kwijt geraakt en daardoor leeft hij verbitterd. Tot hij 

een uitnodiging krijgt om op bezoek te gaan bij God. Het is een plek waar hij langzamerhand heling vindt en 

antwoorden op zijn diepste levensvragen. In de scène zien we Mac en Jezus. Kijkt u mee. 

<scene>  

Het indringendste moment in deze scène vind ik het moment van de ogen. Focus. Door zijn blik op Jezus te 

richten verdwijnt de onrust en het gevaar. Richt je op de hoop, het komt goed. De Jezusfiguur zegt: Je stelt 

je onterecht een toekomst zonder mij voor. Die toekomst bestaat niet.  

Weet je wat ik zo mooi vind aan Petrus? Hij gelooft echt niet dat je op water kunt lopen. Hij vertrouwd zich 

niet toe aan de golven. Hij gelooft in Jezus, hij vertrouwt zich aan hém toe. Dat is het belangrijkste. Dat is de 

reden dat hij uit de boot stapt. En hij laat ons zo tegelijkertijd de kern van twijfel zien. Die is niet zozeer dat 

we te weinig aan het juiste denken, maar dat we domweg aan de verkeerde dingen denken. Petrus dacht 

aan de wind. Mac zonk omdat hij vastzat in zijn verlies. Er zijn genoeg redenen om God buiten de deur te 

willen houden. Om een zinker te zijn in plaats van een waterloper. Iedereen kent zo’n moment dat je weet 

dat je een stap in geloof zou moeten zetten. Dat je weet dat je een risico moet nemen. Dat je wel weet welke 

richting je op gaat, maar dat je doodsbang bent om uiteindelijk de weg kwijt te raken en je doel uit het oog 

te verliezen. Op het moment dat je hand nog op de boot rust, je nog terug kunt. Dat je doel nog zo ver weg 

lijkt, je hoop nog zo onnozel. Dat zijn de momenten dat je ineens al het geweld om je heen ziet. Dat er tonnen 

redenen zijn om het niet te doen. Maar daar in de verte klinkt een stem. Kom. Je twijfelt geen moment aan 

de stem, maar wel of je ooit gehoor kunt geven aan die opdracht. Kom. Maar de wind slaat je om de oren, 

alle omstandigheden zijn zo slecht, het moment komt niet uit. Kom. Ik twijfel niet aan u Heer, maar aan de 

wind. Aan mezelf, of ik het wel aankan. Kom. En langzaam verdwijn je, ren je terug of haal je zelfs dat niet 

meer. Kom. 

… 

Ineens schreeuwt Petrus: Red mij! Jezus hoeft niet gered – red mij!. Ik ben de twijfel. Ik ben de imperfectie. 

Ik schiet tekort. Red mij! Wij hoeven Jezus niet van de golven te redden – wij moeten zelf gered. Mijn eigen 

bestaan is onrealistisch, niet dat van hem.  

Lieve mensen, ik geloof dat Jezus over het water gelopen heeft. Ik heb geen enkele moeite met dit verhaal 

meer. Ik ben er dol op. Niet omdat ik geloof dat het kan. Mensen lopen niet over water. Maar ik ben dol op 

de nieuwe wereld die in deze verhalen op ons afkomt. Enerzijds ben ik een zinker. Want dat is mijn wereld. 

Ik zink, geen twijfel mogelijk. Maar hoe ongelooflijk hoopvol is het dat er een nieuwe wereld blijkt te zijn. En 

waar die wereld clasht met de mijne, moet mijn wereld wijken, niet die van Hem. Niet die van Jezus. Als God 

doorbreekt in onze werkelijkheid, dan gebeuren er dingen die niet kunnen, maar toch gebeuren. Dan wordt 

mythe werkelijkheid. En belangrijker: dan wordt zinken waterlopen. Als jij zou geloven dat op het waterlopen 

kan, dan doe je dit verhaal even veel verdriet aan als de cynicus. Want het verhaal is juist zo mooi om dat het 



 

 

niet kan. We moeten niet proberen om de onmogelijkheid glad te strijken. Jezus liep over water. En dat kan 

niet. En dat kan maar één gevolg hebben: Dat jouw eigen wereldbeeld aan scherven ligt. Dat jij niet blijkt te 

kloppen.  

Maar dat is prachtig. Daar wordt wanhoop hoop, en dood leven. Daar wordt gepieker lofzang. 

Ik heb geen moeite meer met dit verhaal – maar met mijn eigen verhaal. En dat is veel boeiender. Want daar 

kun je iets veranderen. Dit verhaal is ongekend waardevoller dan mijn verhaal. Van mij moet nog maar blijken 

of ik wel besta. Ik zink, hij redt. Dat is de verhouding. 

Jezus zegt: Waarheen twijfelde je, waar zat je met je hoofd, Petrus? Je dacht niet te weinig aan mij – je dacht 

aan iets anders. Aan je angst, aan je verdriet. Maar dat mag nu verdwijnen. Kom. Waarheen twijfel jij? Wat 

is jouw wind? 

De leerlingen waren al uren bezig om tegen de wind in te varen. Het was de enige realiteit die ze nog kenden 

die nacht. Maar op het moment dat Jezus de boot instapt, gaat de wind liggen. Gods Woord zweeft niet 

langer over de wateren. Hij zit in de boot. Hij is het oog van de storm – de enige plek in het heelal waar rust 

heerst. Al het andere valt weg. Daar wil ik zijn. Kom. Kom je ook? 

AMEN. 

 

 

 

 

 


