
 
De HEERE zegt, “Kom!” 
 

 “Lopen Op Het Water” Opwekking 789  

Is een lied naar aanleiding van Mattheüs 14 vers 22-33 
Jezus wandelt over het water naar zijn discipelen, die al varend op het meer, met 
ernstige tegenwind te kampen hadden. 
 

Vers 26-29 
En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring 
en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. 
Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees 
niet bevreesd. 
Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over 
het water naar U toe te komen. 
Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te 
komen. 

 
Petrus wil naar de HEERE. 
De HEERE zegt maar één woord “Kom” 
Als de HEERE zegt “Kom” ga dan ook.  
 
Kom…. 
…allen die bedroefd zijn. 
…allen die angstig zijn. 
…allen die ziek zijn. 
…allen die Hem verwachten en vertrouwen op Zijn woord 
Hij heeft geleden voor onze zonden die zijn betaald, weggespoeld. 
 
 



In het kruis zijn spijkers geschilderd. 
Zijn verzoenende bloed spoelt de woeste golven in. Op het kruis is het veilig. 
Als Jezus roept is het goed. 
 
Lopen op het water, met als fundament het kruis. 
Het kruis eindigt in het licht waar de oceaan overgaat in de glazenzee met vuur 
vermengt. Openbaring 15 de eerste verzen. 
Wij zullen daar eens staan als overwinnaars van het beest met de citers van God. 

En zingen: 
‘Groot en wonderbaarlijk zijn U werken, Heere almachtige God, rechtvaardig 
en waarachtige zijn Uw wegen, Koning van de heiligen.” 

 
Wegen over water 
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer is het Licht op mijn pad 
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