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Jezus loopt over het water

Matteüs 14:22-33 | Jezus loopt over het water

Pel het ei.

1
Zet het ei op de opening van de fles.

Het zal blijven liggen.

2
Haal het ei weer weg.

Steek het papiertje aan met de aansteker.
Laat het papiertje in de fles zakken.

3
Zet het ei op de opening van de fles.

Wat lijkt niet te kunnen, maar gebeurt toch?!

4

Wat heb je nodig?
* een fles met een brede hals (bijvoorbeeld Flevosap)
* een zo groot mogelijk hardgekookt ei (8 minuten)

* een papiertje * een aansteker

!
Let op!

Dit proefje moet worden
gedaan door een volwassene!

DAT KAN NIET 

 OF TOCH WEL?

Je kunt niet over water lopen. 

Of toch wel? Petrus ziet het 

Jezus doen en gelooft dat 

hij het ook kan. In dit proefje 

ontdek je dat er dingen zijn die 

niet lijken te kunnen, maar toch 

voor elkaar te krijgen zijn. 

Uitleg:
Door de warmte en daarna het 

afkoelen als het papiertje is 

uitgebrand, ontstaat er verschil 

in luchtdruk. De lucht buiten 

de fles drukt harder tegen het 

ei dan de lucht in de fles. De 

luchtdruk aan de buitenkant 

van de fles zorgt ervoor dat het 

ei in de fles wordt geduwd. 

TEGENWIND

Het verhaal van vandaag en ook het 

verhaal over de storm op het meer, 

spelen zich af op het Meer van Galilea. 

Dat is een groot meer in het noorden 

van Israël. Soms kon er plotseling een 

hevige wind ontstaan, doordat de lucht 

boven het water veel kouder was dan 

in de bergen eromheen. Het kon erg 

gevaarlijk zijn als je dan in een boot 

midden op het water zat. 

EEN GEEST?

De leerlingen in de boot denken dat ze een geest zien, of misschien wel een 

spook. Veel mensen waren toen bang voor grote watermassa’s zoals de zee 

of een groot meer. Ze geloofden dat er monsters of kwade geesten in het 

water leefden. In dit verhaal en ook in het verhaal over de storm op het meer 

laat Jezus zien dat Hij machtiger is dan alles waar de mensen bang voor zijn.

De leerlingen in de boot 
knielden voor Jezus. Ze 
zeiden: ‘U bent echt de 

Zoon van God!’

Matteüs 14:32


