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Wat vooraf ging
Het verhaal van vandaag speelt 
zich meteen na het wonder van de 
broodvermenigvuldiging af (zie het 
materiaal van vorige week). Vijf broden 
en twee vissen waren genoeg voor 
duizenden mensen. Dat gebeurde op een 
berg, zo heeft de evangelist Johannes 
verteld. Na afloop dalen de leerlingen 
van de berg af naar het meer, terwijl Jezus 
nog achterblijft.

Over het water gaan
Jezus gaat over het water in dit verhaal. 
Dat over het water gaan, is in de Bijbel 
iets dat God zelf doet – denk maar aan 
Genesis 1, waar de Geest van God over 
het water zweeft. Eigenlijk doet Jezus in 
dit verhaal hetzelfde! Hij zweeft over de 
donkere, dreigende macht die mensen 
bang maakt. En als hij bij zijn leerlingen 
komt, zegt Jezus: ‘Ik ben’. (Vaak vertaald 
met: ‘Ik ben het’. Ook mogelijk is: ‘Ik 
ben er’, of gewoon: ‘Ik ben’.) Met die 
woorden maakte de Eeuwige zich bekend 
aan Mozes, en zo maakt Hij zich ook 
in dit verhaal bekend aan mensen in de 
nacht.

En Petrus dan?
Het is een bekend verhaal dat je vast 
al wel vaker gehoord of gelezen hebt. 
Misschien denk je bij het lezen van de 
tekst: En Petrus dan? Die ging toch ook 
uit de boot over het water naar Jezus toe? 
Dat wordt alleen verteld in de weergave 
van dit verhaal in Matteüs 14:22-33; in 
Johannes staat dat niet.
Zo zijn er meer kleine en grotere 
verschillen tussen de tekst uit Johannes 
6 en de versies van dit verhaal in Matteüs 
en in Marcus 6:45-52. Johannes vertelt 
bijvoorbeeld ook niet dat Jezus de 
menigte nog wegstuurt, en ook niet dat 
de leerlingen eerst denken dat ze een 
spook of een geestverschijning zien.

Aan land
Johannes vertelt dat de leerlingen 
vijfentwintig of dertig stadie geroeid 
hadden; dat is zo’n 4,5 à 5 kilometer. Dan 
zien ze plotseling Jezus, dichtbij de boot. 
Nadat hij hen gerustgesteld heeft, willen 
ze hem aan boord nemen; maar meteen 
komt de boot aan land. Ze zijn weer veilig. 
Zoals ooit het volk Israël veilig aan de 
overkant van de rode zee kwam, zo zijn 
ook zij bewaard voor het gevaar.

Voorbereiden
Wie gaat over het water?

Johannes 6:16-21 1 augustus 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
De leerlingen van Jezus varen in het 
donker op het meer als het hard begint 
te waaien. De leerlingen zijn bang, 
maar dan komt Jezus over het water 
naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang 
hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan 
boord te komen, maar op hetzelfde 
moment komt de boot aan land.

Zevende zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Deuteronomium 10:12-21

Antwoordpsalm 15

Epistellezing Efeziërs 4:17-25

Lezing uit het Evangelie Marcus 7:1-23

Alternatief leesrooster
Jesaja 43:1-13
Handelingen 27:33-44
Johannes 6:16-21


