
  
 

 
 

Jacobus 1:6b 
 

… wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind 
aangedreven en opgejaagd wordt.  

 
Als de dag van gister herinner ik me het kinderprogramma met de clown 
Flappie. Als je echter zegt wanneer dat op tv was, dan klinkt het als ontstellend 
lang geleden (en merk je dat je toch echt ouder wordt)! Het was in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw. Ofwel, toch al weer zo’n dertig jaar geleden. De 
kinderen waren trouwe kijkers en zo kwam het dat je het programma wel eens 
mee zat te kijken. De herinnering? Wat een irritant mannetje! Een 
oervervelende twijfelaar die tenminste bij mij enorme ergernis op wist te 
roepen (en dat terwijl ik kon weten dat volgens de spreukendichter ergernis 
huist in de boezem van een dwaas)! Hoe en waarmee hij ergernis opwekte? 
Wel, elke keer, bij het minste of geringste, stelde hij dezelfde twijfelvraag: ‘zal 
ik het doen, of zal ik het niet doen?’ en dat op zo’n vervelend toontje. Je hoort 
het nog in je oren naklinken! Bij ons wordt hij nog telkens ten tonele gevoerd 
als er nodeloos wordt geaarzeld en getwijfeld: ‘nou kom op Flappie!’ Hoe 
verlossend klinkt dan: ‘Ja… ik doe het!’  
 
Dertig jaar later kom je zulke twijfelaars als die clown nog steeds in allerlei 
omstandigheden tegen, mensen die maar niet tot een beslissing kunnen komen 
(soms zou je haast denken dat ze niet tot een beslissing willen komen). Zelfs 
als ze besloten hebben, aarzelen ze nog. Herkenbaar? Twijfelen, aarzelen 
belemmert  je voortgang – het remt, en kan je zo het beste doen missen.  
 
Ook binnen de Bijbel wordt, zoals de tekst van deze week laat zien, over twijfel 
gesproken. Ze laat zien dat het niet goed valt bij God. Hij verbindt het hier aan 
niets minder dan ongeloof. Degene die twijfelt lijkt op een golf die af en aan 
rolt, maar nooit echt uitrolt – aangedreven en opgejaagd. Binnen de Bijbel is 
‘beslissen’ dan ook een zaak van gewicht, terwijl het begrip ‘keuze’ een 
voortdurende dominante plaats inneemt. Het heeft altijd te maken met 
vooruitgang en het levert resultaat op, meestal zo dat het je brengt bij 
verwondering en… overtuiging. Beslissen vraagt moed. Vandaar dat het te 
verbinden is aan geloven. Hoe mooi past hierbij de beschreven gebeurtenis in 
Mattheüs 14 vanaf vers 14. Jezus wandelt op de golven die het schip teisterden 
waarin ondermeer Petrus zit. Petrus vraagt of Hij naar Jezus mag toekomen op 
en over de golven! En Jezus zegt: Kom!  En Petrus?  Hij gaat het schip uit  over 
het water Jezus tegemoet.  
 
Hoe mooi is in deze gebeurtenis het leven van een kind van God terug te 
vinden. Hoe is uw leven? Stormt het? Teisteren de golven het bestaan? Je kent 
Jezus en wilt het met Hem wagen en zet je voet op het water, maar dan… Je 
hoort in jezelf: dit kan niet, dit is dwaasheid. Je twijfelt. Let op wat er dan in 
deze geschiedenis gebeurde. Twijfel deed Petrus zinken, maar in die twijfel, 
tijdens het zinken, riep Petrus Jezus aan: Here red mij! En Jezus? Maakt Hij 
een verwijt? Nee Hij grijpt hem vast. Maar toch klinkt dan: Kleingelovige, 
waarom zijt gij gaan twijfelen? Weet u het antwoord op dit waarom? Er is geen 
antwoord! Leven met Hem, het christenleven, vraagt geloof - groeiend geloof. 
En juist dit soort ervaringen doen dat geloof groeien! 
 
 
 

 

het woord van de week 
 


