
Alles komt goed, altijd 
Daar staan ze, de leerlingen van Jezus. Aan de oever van een  
heel groot meer. David ziet ze allemaal en David hoort Jezus  
zeggen: ‘Ga maar alvast terug met de boot. Ik kom er zo aan. Er  
zijn zoveel mensen. Ik zal ze wel naar huis sturen. Maar gaan  
jullie maar vast.’  
David ziet de leerlingen in de boot stappen. Hij springt als een  
haas op de boot en maakt zich klein. Hij wil met de leerlingen  
mee. Stiekem verstopt hij zich onder een zeil. Hij hoort het  
water tegen de rand klotsen. Hij ziet uit zijn schuilplaats dat er  
donkere wolken boven het meer verschijnen. Er komt steeds  
meer tegenwind. De wind wordt feller, harder en rukt aan de  
zeilen van de boot. Nu klotsen er hoge golven tegen de rand.  
Daarna over de rand. David wordt nat door een plens water. 
Ineens ziet Petrus, een van de leerlingen, de kleine jongen. ‘Hé,  
hier is een verstekeling aan boord. Het is hier veel te gevaarlijk  
voor jou.’ 
De leerlingen van Jezus kijken allemaal bezorgd en je ziet aan  
hun gezicht dat ze bang zijn. Ze kunnen zich niet meer staande  
houden. De een na de ander valt om. Ineens zien ze in de verte  
de schim van een mens. ‘Een spook, er loopt een spook over het  
water’, roept Simon. Maar David ziet duidelijk dat het Jezus is.  
‘Nee het is Jezus, het is echt Jezus’, schreeuwt David.  
Jezus roept: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Inmiddels staat Jezus  
een paar meter van de boot vandaan.  
Petrus zegt: ‘Jezus als je het echt bent, kan ik dan naar je  
toekomen?’ Voordat iemand hem tegen kan houden, stapt  
Petrus uit de boot.  
‘Kom’, zegt Jezus.  
Maar Petrus twijfelt en de harde wind blaast hem bijna omver.  
‘Red me, red me. Ik ga zinken’, roept hij hard.  
Jezus pakt hem vast. ‘Geloof dat het goed komt’, zegt hij. ‘Alles  
komt goed, altijd.’  
David is gaan staan. Hij weet nu zeker dat het waar is wat de  
mensen over Jezus zeggen: Jezus is echt de zoon van God. Het  
komt goed, altijd. 
 
Gebed 
God van ons mensen, 
ook in ons leven stormt het wel eens.  
Is het leven soms heel erg zwaar  
en voelen wij tegenwind in ons bestaan. 
Geef ons dan goede moed om staande te blijven. 
Geef ons dan lieve mensen om ons heen  
die met ons mee willen gaan 
wanneer het leven moeilijk, te moeilijk is. 
Door onze Heer Jezus Messias. Amen 


