
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

     

     

     Jezus loopt op het meerJezus loopt op het meerJezus loopt op het meerJezus loopt op het meer
                    

 
Hoei! Wat stormt het op het meer. 
Hoei! Wat zijn de golven groot!
De discipelen zijn bang. 
Het water komt al in de boot. 
 
‘Help!’roept Petrus, ‘wat een noodweer!
Was de Heer maar meegegaan.
Jezus bidt nu met Zijn Vader, 
op een plek daar ver vandaan.
 
Jezus ziet de bange vrienden.
Hij ziet door het donker heen. 
Jezus gaat naar zijn discipelen.
Nee, Hij laat hen niet alleen. 
 
Jezus zet Zijn beide voeten, 
zomaar op het water neer. 
Jezus zakt niet door de golven,
want het water draagt de Heer.
 
 

Petrus schreeuwt: 
Jezus grijpt hem bij zijn hand.
Samen gaan ze in de boot en
varen veilig naar het land

 
   

 

Teken lijnen op de stippellijnen 
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    (Matteüs 14:25-34) 

meer.  
Hoei! Wat zijn de golven groot! 

 

wat een noodweer! 
Was de Heer maar meegegaan.’ 

 
op een plek daar ver vandaan. 

Jezus ziet de bange vrienden. 
 

Jezus gaat naar zijn discipelen. 

Jezus zakt niet door de golven, 
want het water draagt de Heer. 

Kijk, de boot van de discipelen,
slingert steeds maar heen en weer.
Plots roept Petrus: ‘Help, wat zie ik?
Er loopt iemand op het meer!
 
‘Wees niet bang hoor, want Ik ben het.
Petrus roept: ‘Het is de Heer!
Jezus, mag ik bij U komen,
en ook lopen op het meer?
 
‘Kom!’ zegt Jezus. Wat doet Petrus?
Hij klimt uit de boot vandaan.
Petrus kijkt alleen naar Jezus
Dan kan hij naar Jezus gaan.
 
Petrus loopt óók op het water.
Maar dan denkt hij aan de wind.
Hij kijkt naar de hoge golven.
Wat gebeurt er? Petrus zinkt!
 

Petrus schreeuwt: ‘Help Here, red mij.’ 
Jezus grijpt hem bij zijn hand. 
Samen gaan ze in de boot en 
varen veilig naar het land. 
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