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‘Lopen over water…’ 

 
 

 

 

 
Anoniem, tussen 980 en 983 n.Chr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:    Anneke van der Velde 

Muziek:     Henk van Marle 

Zang:     Gyöngyi Kovács en Ingrid van den Berg 

Beelden:    Bert van Essen 

Technische ondersteuning: Henk Pippel  



Aansteken van de kaarsen 
 
Zingen: Lied 287: 1 en 5:  ‘Rond het licht dat leven doet’ 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede 
wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede, 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
Introductie en begroeting 
 
Zingen: Lied 601: 1 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 681: ‘Veni sancte Spiritus’ (Taizé) 
 
Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem ascende 
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus 
(vertaling: 
Kom, heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde) 
 
Lezen: Matteüs 14: 22-33 
 
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te 
gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. 
De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën 
van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven 
geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het 
meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze 



riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen 
aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het 
bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus 
stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe 
sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, 
red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind 
liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk 
Gods Zoon!’ 
 
Zingen: Lied 917: 1, 3 en 6 
 
Ga in het schip, zegt Gij, 
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op mij. 
 
Wij zien alleen nog maar 
water en wind. 
Zegt Gij dan: wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 
Ik ben hier, zegt Gij dan, 
Kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt gijj, 
hier is mijn hand. 
 
Overdenking 
 
Muziek: ‘Sneeuw’, van Stef Bos 
 
Ik ben sneeuw... Ik ben wit 
Ik ben de wolk gedragen door de wind 
Waarnaar jij kijkt 
Ik ga voorbij 
 
Kijk uit mijn handen 
Stroomt het bloed 
Vanuit het niets zoals een roos 
Die uit zichzelf naar het licht toe groeit 
 
Ik ben de vader ik ben de zoon 
Ik ben de boom 
Waaruit het kruis is gemaakt 
Ik ben het blad dat valt in de herfst 
En vergaat op de vruchtbare grond 
Waarop jij staat 
 



Maar wees niet bang 
Mijn waan is wit 
Het donker ver 
Ik ben geboren voor het licht 
En ik leef in een ander land 
Je weet niet wat je mist daar 
Je weet niet wat je mist daar 
Aan de overkant 
 
Ik ben de toekomst en ik kijk 
Dwars door je heen 
Ik zie jouw leegte 
Jouw leven alleen 
Onthecht ontheemd 
Ik wil jouw bewaren 
Voor een donkere weg 
En een hart van steen 
 
Ik ben de wijn die jij drinkt 
Ik dring tot diep binnen jou in 
Tot wie jij bent 
Tot daar waar jij jezelf nooit hebt gekend 
Ik raak mezelf in jou kwijt 
Ik ben de ruimte, ik ben de tijd 
 
Maar wees niet bang 
Mijn waan is wit 
Het donker ver 
Ik ben geboren voor het licht 
En ik leef 
In een ander land 
Je weet niet wat je mist daar 
Je weet niet wat je mist daar 
Aan de overkant 
 
En jij zit daar onrustig 
En jij kijkt langs mij heen 
En ik hoor in alles wat je zegt 
De stem van iemand 
Die bang is voor zichzelf 
 
Niet in de leegte durft te kijken 
En de stroom niet meer vertrouwt 
Zich niet laat leiden 
Door de stem van een engel 
Die alleen maar wil vragen 
Om los te laten 
Wat je gevangen houdt 
 
Jij die niet 



Verloren durft te zijn 
Jij zit daar en 
Je kijkt naar mij en je zegt 
Dat je me niet begrijpt 
Maar ik ben het papier 
Waarop jij schrijft 
Dat je mij mist 
Ik ben elke beweging van jouw hand 
Die lijnen tekent 
Zonder betekenis 
 
Ik ben een dans op een vulkaan 
Ik ben de man daar op de maan 
die naar de aarde kijkt. 
En ik zie jou gaan, 
ik zie het dwaalspoor dat je volgt 
Je zit voor mij en je kijkt me aan. 
en ik weet dat je me niet begrijpt. 
 
Maar wees niet bang 
Mijn waan is wit 
Het donker ver 
Ik ben geboren voor het licht 
en ik leef 
in een ander land 
Je weet niet wat je mist daar 
Je weet niet wat je mist daar 
Aan de overkant, aan de overkant 
 
Ik ben het laatste woord 
Dat tussen ons zal vallen 
Ik ben de liefde die jij niet wou leven 
Ik heb mezelf voorbij de grens van wie ik ben 
Gegeven 
Je weet niet wat je mist daar, 
jij weet niet wat je mis daar, 
Aan de overkant, aan de overkant.. 
 
Gebeden 
 
Stil gebed 
‘Aramees’ Onze Vader, in de vertaling van Bram Moerland 
 
Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert. 
Ik geef u een naam 
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 



Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat ons de Bron niet verzaken, 
Want uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait, 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
Zingen: Lied 793: 1 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
Zegen 
 
Zingen: Lied 415: 3 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


