
  

Character of 'the People of Faith' in 
a Storm

Matthew 14:22-34



  

Personality vs Character - Persoonlijkheid en Karakter 
Personality → what you are to the 

world 
→ easier to identify

Character →  what you are inside, 
directly related to a person’s 
attitude and behaviour

→ takes far longer to figure out. 
→ traits that reveal themselves 

only in specific circumstances,
→ observed through their actions
- the “good” choices they make and 

the “bad” choices they avoid.

Character can change if beliefs 
change. then will potentially 
generate a new personality. 

Persoonlijkheid → wat je buiten ben 
→ gemakkelijker te identificeren
Karakter → wat je binnen bent, 

gerelateerd aan houding en gedrag
→ duurt veel langer om erachter te 

komen. 
→ eigenschappen die zich alleen in 

specifieke en vaak ongewone 
omstandigheden openbaren

→ waargenomen door hun acties
    - de "goede" keuzes die je makt en 

de "slechte" keuzes die je vermijdt.
Karakter kan veranderen als de 

overtuigingen veranderen, en een 
nieuwe persoonlijkheid genereren. 

It is possible for you to change/ grow!
Je mag groeien!



  

Character Development - Karakterontwikkeling
3 And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation 

produces perseverance; 4 and perseverance, character; and character, 
hope. 5 Now hope does not disappoint, because the love of God has 
been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. 
(Rom 5:3 – 5)

Storms (tribulation) → perseverance → character → hope
“Even though it may not be a popular pursuit, developing important 

character traits is one of the most satisfying, emotionally intelligent 
endeavors someone will ever undertake.”

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, 
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot 
betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet 
worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten 
door de heilige Geest, die ons gegeven is. (Rom 5:3-5 NBV)

Ellende (verdrukkingen) → volharding → betrouwbaarheid 
(Karakter) → hoop



  

Matthew 14: 22-24

22 Immediately Jesus made His disciples get into the boat and go before 
Him to the other side, while He sent the multitudes away.
23 And when He had sent the multitudes away, He went up on the 
mountain by Himself to pray. Now when evening came, He was alone 
there.
24 But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, 
for the wind was contrary.

Mattheüs 14: 22-24
22 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor 
Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er 
in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar 
alleen.
24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de 
golven, want ze hadden de wind tegen.



  

Matthew 14: 25-27
25 Now in the fourth watch of the night Jesus went to them, walking on 
the sea.
26 And when the disciples saw Him walking on the sea, they were 
troubled, saying, "It is a ghost!" And they cried out for fear.
27 But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer! It is 
I; do not be afraid."

Mattheüs 14: 25-27
25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over 
de zee.
26 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.
27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben 
het; wees niet bevreesd.



  

Matthew 14:28-31
28 And Peter answered Him and said, "Lord, if it is You, command me to 
come to You on the water."
29 So He said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, 
he walked on the water to go to Jesus.
30 But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid; and 
beginning to sink he cried out, saying, "Lord, save me!"
31 And immediately Jesus stretched out His hand and caught him, and 
said to him, "O you of little faith, why did you doubt?"

Mattheüs 14 :28- 31
28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan 
bevel over het water naar U toe te komen.
29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij 
Jezus te komen.
30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij 
begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!
31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: 
Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?



  

Matthew 14:32-34
32 And when they got into the boat, the wind ceased.
33 Then those who were in the boat came and worshiped Him, saying, 
"Truly You are the Son of God."
34 When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret.

Mattheüs 14:32-34
32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.
33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: 
Werkelijk, U bent de Zoon van God!
34 En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land 
Gennesaret.



  

1. Obedience - Gehoorzaamheid
Faith is not risk-taking, but obedience
Obedience: 2 levels 

Common:  when all is well
Uncommon: in the midst of a storm 

      Better than sacrifice (1 Sam 15:22) 
         → Its the sacrifice!

Causes of Disobedience: fear, doubt, 
lack of trust/faith, rebellion

Rebellion cost: 
Saul his throne (1 Sam 15:23) 
Prophet his life (1 King 13)
1st Gen Israelites the promised 

land (Heb 3:16-17)
Heb 4:11 Let us therefore be diligent to 

enter that rest, lest anyone fall 
according to the same example of 
disobedience.

Geloof is geen risico neming, maar 
gehoorzaamheid: 2 niveaus 

Gewoon: wanneer alles goed is
Bijzonder: in het midden van de Storm 
 Beter dan offer (1 Sam 15:22) → het is 

een offer!
Reden Ongehoorzaamheid: angst, twijfel, 

gebrek aan vertrouwen/geloof, opstand
Rebellie kosten: 

Saul zijn troon (1 Sam 15:23) 
Profeet zijn leven (1 koning 13)
Israëlieten het beloofde land (Heb 3:16-

17)
Laten wij ons dan beijveren om die rust 

binnen te gaan, opdat niemand door het 
volgen van dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid ten val zal komen.

Be obedient even when we don’t know what obedience may lead us to!      
Wees gehoorzaam zelf als we niet weet waar gehoorzaamheid ons leidt!  



  

Recognise God's Presence & Voice - 
Herken Gods tegenwoordigheid & Zijn Stem

2. Being on Alert → they were busy 
keeping the boat afloat, but noticed 
Jesus on water → he would have 
passed-by (Mk 6:48)

3. Recognise the Shepherd & His voice: 
only Peter was able to do it in storm

Jesus: my sheep will hear my voice (Jn 
10:27-28)

Need Knowledge & understanding
Not in rebellion → the ox & the donkey 

hears, but my people not! (Isa 1:2-3)
2 Hear, O heavens, and give ear, O 

earth! For the LORD has spoken: "I 
have nourished and brought up 
children, And they have rebelled 
against Me; 3 The ox knows its 
owner And the donkey its master's 
crib; But Israel does not know, My 
people do not consider."

2. Op Alert zijn → ze waren druk bezig 
met de boot, maar merkte Jezus op 
water → hij zou zijn gepasseerd (MK 
6:48)

3. Herken de herder & zijn stem
Jezus: mijn schapen zullen mijn stem 

horen (Jn 10:27-28)
Kennis en inzicht nodig
Niet in opstand → de vee hoort, maar 

mijn volk niet! (Jes 1:2-3)
Luister, hemel, neem ter ore, aarde! 

Want de HEERE spreekt: Ik heb 
kinderen grootgebracht en doen 
opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in 
opstand gekomen. Een rund kent zijn 
bezitter en een ezel de kribbe van zijn 
eigenaar, maar Israël heeft geen 
kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.

Whose voice do we hear & obey?   Wiens stem horen we & gehoorzamen?



  

Discernment - Onderscheidingsvermogen
4. For obedience, discern His voice & call

− needs wisdom
− difference between faith & 

foolishness
5. We need to seek God's will
6. We must know Him to recognise Him!

This call out of CZ is an opportunity:
− involves crisis, failures, lot of fear, 

sometimes sufferings (v24, v30)
− always is a task too big for us to 

do by our own strength! (v29)
 A call to grow and partner with God! 

Peter said: 'to come to You' & he came 
towards Jesus! (v28)

 The objective is to go towards Jesus! 
Desire to be more like Him!

4. Voor gehoorzaamheid, we moeten zijn 
roeping onderscheiden

 Wijsheid is nodig – het verschil tussen 
geloof & dwaasheid

5. We moeten Gods wil zoeken
6. We moeten hem kennen om hem te 

herkennen! 
Deze aanroep is een opportuniteit:
het gaat vaak om crisis, veel angst, veel 

mislukkingen, soms lijden (V24, V30)
 is altijd een taak te groot voor ons om te 

doen door onze eigen kracht! v29
Het is de manier om te groeien en samen 

te werken met God! 
Petrus zei: 'om naar je te komen ' & hij 

kwam naar Jezus! (v28)
Het doel is om naar Jezus te gaan Een 

verlangen om meer op hem te lijken!

Call is not to have a show with gifts / miracles      
Geen show maken met talenten/wonderen  



  

Familiar Comfort-zones – Meeste voorkomende     
                                  troost-gebieden

1. Intellectual areas – things we know for 
sure → fear/ trouble to try new things 
Trust in the Lord, do not depend on own 

understanding (Pro 3:5)
2. Jobs / careers – afraid to change 
vocation/ direction of work
3. Wealth / Success / Fame – get the 
feel-good of earthly benefits → driven by 
success and are afraid to fail, after praise
4. Relationships – comfortable with 
somebody, not fulfilling God's plan, incl. 
friendships → not God's purpose for us 
to be unequally yoked (2 Cor 6:14)
 Jesus → friend of sinners, but He 

was not influenced by them!
5. Church/Ministry – Pleasing others 
rather than God!

1. Intellectuele gebieden – wat we zeker 
weten en dat werkt → moeite om 
nieuwe dingen te proberen 

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en 
steun op je eigen inzicht niet. (Spr. 3:5)

2. Werk/ carrières – bang om de roeping/ 
werkrichting te veranderen

3. Rijkdom/ succes/ beroem – gedreven 
door succes en zijn bang om te falen → 
opzoek na lof                (MT 6:24)

4. Relaties-vriendschappen – comfortabel 
met iemand, niet voldoen aan Gods  
plan → niet Gods doel voor ons, 
ongelijkelijk span (2 Cor 6:14)

Jezus was vriend van zondaars, maar niet 
beïnvloed door hen!

5. Kerk / ministerie – behagen anderen in 
plaats van God!

Which are the most overwhelming comfort-zones?
 Welke zijn de meest overweldigend troost-gebieden?



  

Fear            -           Angst
Fear → fallen nature; 
      sin: done against us or by us
Everyone has fear: except those 

with brain problem!
If you're feeling the fear → you're 

already 1 step ahead
7. Expect problems as challenges 

for our calling & journey
An experienced base-jumber: “There 

is fear & excitement in each jump, 
the moments before the point of 
exit, a jumb is the most fearful, 
but also concentrated, its the art 
of keeping the balance between 
risks & opportunity!”  

Angst → resultaat van gevallen natuur, 
zonde: gedaan tegen ons of door 
ons

Iedereen heeft angst: behalve 
degenen die hersenen problemen 
hebben, velen sluiten hun ogen 

Als je de angst voelt → je bent al 1 
stap vooruit

7. Verwacht problemen als uitdagingen 
voor onze reis

Een ervaren base-jumber: “er is angst 
& opwinding in elke sprong, de 
momenten voor een jumb is de 
meest angstige, maar het is de 
kunst van het evenwicht houden 
tussen risicos & kans!”

Accept fear as the price for our growth - angst is de prijs voor de groei



  

        Common Fears          Meeste voorkomende Angsten   
Why are we afraid when we're 
walking (on water) with Jesus ? – 
its already a miracle!
 The wind was already there for 

hours, what changed now? (v30)
Men → what will others think or do! 
(Mt 26:28)
Rejection & Pain – the reality is that 
we live in a fallen world,

− accept certain pain and 
rejection as part of sin 

− sufferings are to make us 
into His image (Rom 8:17)

Death – it is a reality for everyone!
the question is are we ready to 

face it 

Waarom vrezen we waterlopen? We 
lopen met Jezus en is een wonder!

De wind was er al uren, maar wat 
veranderde nu? Angst!  (V30)

Mensen → wat zullen anderen 
denken of doen! (MT 26:28)

Afwijzing & pijn – we leven in een 
gevallen wereld
accepteren als onderdeel van de 

zonde 
lijden zijn om ons naar zijn beeld 

te maken (ROM 8:17)
Dood – het is een realiteit voor 

iedereen!
* de vraag is zijn we er klaar voor

Its OK to be afraid, but do not let fear cripple you!
Het is fijn om bang te zijn, maar laat je niet vrezen dat je verlamde!



  

     Common Fears (2)      Meeste voorkomende Angsten (2)

Uncertainty – everything is uncertain
− a matter of preparation

Change – inevitable and part of 
growth, 

- everything change: some 
predictable, but others less & 
some not!

Poverty – dependent on what we 
consider it! (Pro 30:7-9)

− remember spiritual poverty
Failure – Failure is not an event/ 
situation,

− judgement about an event! 

Onzekerheid –  alles is onzeker!
een kwestie van voorbereiding

Verandering –  onvermijdelijk en 
maakt deel uit van de groei,
Alles verandert: sommige 

voorspelbaar, maar anderen 
minder of niet

Armoede – afhankelijk (Pro 30:7-9)
denk aan geestelijke armoede

Mislukking –  geen gebeurtenis/ 
situatie, maar oordeel over een 
situatie! 

Which are your most crippling fears?
 Welke zijn uw meest verlammende angsten?



  

Being Brave: Failure Management 
Dappere Zijn : Mislukking beheren

How we respond to 'failure' helps us grow
8. see 'failure' as an opportunity to grow

The tragedy of an 'unopened gift', 
An expensive 'china-ware'
 so valuable, can't be risked

− is not broken!
 so valuable that it MUST be risked

− use as much as possible
− everyone can enjoy the gift
− chance to get broken

The Namib phenomenon → water
9. Courageous → despite fear carry on 

knowing it is the right or best course of 
action.

Not enough faith? do something with it, 
even the first-small-step is OK!

Hoe we reageren op 'falen' helpt ons om 
te groeien

8. Kijkt ' falen' als een kans om te groeien
De tragedie van een ' ongeopend 

geschenk '
Een dure ' Delft-ware'
→ zo waardevol, niet vaak gebruikt

- en niet gebroken!
→ zo waardevol dat het word riskeerd en 

gebruik zo veel mogelijk
- iedereen kan het geschenk zien en 

ervan genieten
- kans om kapot te raken

9. Moedig → ondanks de angst voort te 
gaan met een plan, of beslissing,

Change phase – our character for causing impact
Verandering voor impact



  

10. Not a quitter / surfer  - Geen quitter of staker

They worked despite the problem,
straining against the wind (Mk 6:48)

Do we tend to quit when a storm 
arises Or persevere to build our 
character?

Discernment is required 
– has the Lord asked us to 

do this?
– are we doing the right 

thing ?

Quote: “I became successful when 
I stopped fighting small fights”

Ze werkten ondanks het probleem,
overbelasting tegen de wind (Mk 6:48)
 
Hebben we de neiging om te stoppen 

Of Hebben we volharden in het 
opbouwen van ons karakter?

Onderscheidingsvermogen is vereist 
- heeft de heer ons gevraagd dit te 

doen?
- doen we het juiste?

Citaat: "Ik werd succesvol toen ik 
stopte met het vechten tegen kleine 
gevechten"

Beware of “The little foxes” that spoil the vines (Song 2:15)
Pas op voor de kleine vossen die de wijnstokken bederven (lied 2:15)



  

11. Separation a.k.a. Holiness -  heiligheid
Holy: set apart for the Lord

- out of the comfort-zone in obedience

They were sent out of the land to the 
other side (v22)

Peter has to go out of the boat from 
among the other 11 (v29)

Abram out of Ur, Israel out of Egypt

We →  out of darkness

1 Pet 2:9 But you are a chosen 
generation, a royal priesthood, a 
holy nation, His own special 
people, that you may proclaim 
the praises of Him who called 
you out of darkness into His 
marvelous light;

Heilig: onderscheiden voor de heer

uit de comfort zone in gehoorzaamheid

Ze werden naar de andere kant van 
het land gestuurd (v22)

Peter moet gaan uit de boot uit de 
andere 11 (v29)

Abram uit Ur, Israël uit Egypte

We → uit duisternis

Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een 
heilig volk, een volk dat God Zich tot 
Zijn eigendom maakte. opdat u de 
deugden zou verkondigen van 
Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht, (1 Pet 2:9)



  

12. Reliable      -      Betrouwbare
Peter: If you're the Lord, command 

me (v28)
- was obedient (v29)
- He did not give any excuse or 

changed his words
“I didn’t say that / I didn't mean it!”

How often do we see people change 
words and promises?

For out of the abundance of the 
heart the mouth speaks (Mt 
12:34, Lk 6:45)

Jas 3:1-14 For we all stumble in 
many things. If anyone does not 
stumble in word, he is a perfect 
man, able also to bridle the whole 
body. (v2)

Peter: als U het bent, geef mij dan 
bevel (V28)

- Hij was gehoorzaam (v29)
- geen excuus of veranderde zijn 

woorden
“Ik heb dat niet gezegd/ ik bedoel het 

niet!“
Hoe vaak zien we mensen van 

woorden en beloften veranderen?
Want uit de overvloed van het hart 

spreekt de mond. (MT 12:34, LK 
6:45)

Jas 3:1-14 Want wij struikelen allen in 
veel opzichten. Als iemand in 
woorden niet struikelt, is hij een 
volmaakt man, die bij machte is om 
ook het hele lichaam in toom te 
houden.. (v2)



  

13. Responsible   -   Verantwoordelijk
Taking Responsibility for actions
Jesus you asked me to come out, 

now see what a mess I am in? 
→ finding excuses to feel good
→ pretend having good intentions

Many are stuck in this pattern 

→ others are responsible for their 
problems!

→ want others to make them 
happy

Peter: Lord, help me!  → he 
acknowledged his error & took 
responsibility for his action

Verantwoordelijkheid nemen voor acties
Jezus vroeg me om uit te komen, nu 

zien wat een puinhoop ik ben in? 
→ excuses om goed te voelen
→ pretenderen goede bedoelingen te 

hebben!
Velen zitten vast in dit patroon 
→ anderen verantwoordelijk zijn voor 

hun problemen!
→ wil dat anderen ze gelukkig maken
Peter: heer, Help me!  → Hij erkende 

zijn fout & nam de 
verantwoordelijkheid voor zijn actie

Are we taking responsibility for our words & deeds?
Nemen we de verantwoordelijkheid voor onze woorden & daden?



  

14. Ability to admit own shortcomings
Vermogen om eigen tekortkomingen toe te laten

Peter started to drown when he 
shifted his focus

– became fearful & doubted 
– forgot its by Jesus' ability
– He did not justify himself
– He cried out: “Lord, save 

me”

Admit 'the problem'
Or our inability to do something

cant get out of a problem by self

Peter begon te verdrinken toen hij 
zijn focus verschoof

- werd angstig & getwijfteerd 
- vergat Jezus' vermogen
- rechtvaardigde zichzelf niet
- riep hij uit: "Heer, Red me"

Toegeven 'het probleem'
- onvermogen om iets te doen
- kan zelf niet uit een probleem 

komen

How quick can we realise & admit our shortcomings?
Hoe snel kunnen we onze tekortkomingen toegeven?



  

15. Accept Help    -    Help accepteren

When Jesus reached out His 
hands, Peter let himself be 
helped!

Many behave differently, they reject 
help, push others away, ending 
in sad situation

Quote from a social worker:

“Some people don’t want to be 
helped, how convincing your 
arguments & intentions are! 
They have made up their minds 
(prejudice) – just leave them!”

Toen Jezus zijn handen bereikte, 
liet Petrus zich helpen!

Velen gedragen zich anders, ze 
verwerpen hulp, duwen anderen 
weg, eindigend in trieste situatie

Citaat van een maatschappelijk 
werker:

"Sommige mensen willen niet 
geholpen worden, hoe 
overtuigend uw argumenten & 
intenties zijn! Ze hebben hun 
verstand (vooroordelen) 
opgebouwd – laat ze gewoon 
achter! "

Do we accept help or push the helpers away?
Accepteren we hulp of duwen we de helpers weg?



  

16. Teachable       -      Leerbaar  
Jesus rebuked Peter of his unbelief, 

he was receptive (V31)
- Willing to accept admonitions 
- Willing to be corrected

17. Do not have prejudice for others
 
Heb 12:11 Now no chastening 

seems to be joyful for the 
present, but painful; 
nevertheless, afterward it yields 
the peaceable fruit of 
righteousness to those who 
have been trained by it. 

Rebukte Jezus Petrus van zijn 
ongeloof, hij was ontvankelijk (v31)

- Bereid om aansporingen te 
accepteren 

- Bereid te worden gecorrigeerd

17. Geen vooroordelen voor anderen

En elke bestraffing schijnt op het 
moment zelf wel geen reden tot 
blijdschap te zijn, maar tot 
droefheid. Maar later geeft zij hun 
die erdoor geoefend zijn een 
vreedzame vrucht van 
gerechtigheid. (Heb 12:11)

Are we teachable? What is preventing it?
Zijn we leerbaar? Wat verhindert het?



  

18. Self-dependence    -  Zelf afhankelijkheid
Jesus went out alone to pray where 

he saw them straining.
→ He will show us other's 

troubles
They were busy with their rowing & 

trying to keep the boat afloat.
Often we behave the same....

When they saw Jesus, they cried 
out 'ghost' instead of “God!” 
Jesus called Peter out of the boat 

→ there he prayed! “Lord, help 
me!”

Depend on the Lord in everything!

Jezus ging alleen naar buiten om te 
bidden waar hij hen zag persen.

→ hij zal ons problemen tonen

ze waren bezig met hun roei & 
proberen de boot te laten drijven.

Vaak gedragen we hetzelfde....

Toen ze Jezus zagen, schreeuwden 
ze ' spook ' in plaats van ' God! ' 

Jezus riep Petrus uit de boot → daar 
bad hij! "Heer, Help me!"

Vertrouw in alles op de heer!
Sometimes the Lord allows something that will remind us of Him!

Soms laat de heer iets dat ons van hem herinneren!



  

19. Humility      -      Nederigheid  

Accepting shortcoming, receiving help, not having prejudice, being a 
learner & Dependence on the Lord 

All shows one important character → Humility! 
 Php 2:5 “mind of Christ” 

Accepteren van tekorten, Ontvangen van hulp, Geen vooroordelen 
hebben, Leerling te zijn & Afhanglijke van de Heer.

Alle toont één belangrijk karakter → nederigheid! 
                               Php 2:5 “geest van Christus”

Are we growing more towards Jesus in Humility?
Groeien we in nederigheid meer naar Jezus?



  

More Character
20. Being Confident → that 

Jesus can perform what He 
has asked

21. Trusting the Lord → 
developed in relationship with 
the Lord

22. Genuine → Peter's 
behaviour was not affected by 
others

23. Loving → Peter loved Jesus, 
he wanted to be where Jesus 
is!

24. Focused → kept the focus 
on Jesus (as long as he 
walked on water)

20. vertrouwen → dat Jezus kan 
uitvoeren wat hij heeft 
gevraagd

21. vertrouwen op de heer → 
ontwikkeld in relatie met de 
heer

22. Legitieme → Peter's gedrag 
werd niet beïnvloed door 
anderen

23. liefdevolle → Petrus hield 
van Jezus, hij wilde zijn waar 
Jezus is!

24. gefocust → hield de focus 
op Jezus, (zolang hij op het 
water liep)



  

25. Willingly Receives the Lord  -  
Vrijwillig de heer ontvangt

They received the Lord into the 
boat:

When the Lord expands our 
comfort-zones, we will willingly 
receive him into the new sphere 
& give him all the glory & honour 
that is due

Then we will see more miracles in 
our lives! (jn 6:21)

26. Be Willing to Wait for the Lord's 
Time

Quite often we will have to wait on 
the Lord for an answer/solution. 
Our time may not be His time!

Learn to wait for the Lord's timing – He knows the best!

Zij ontvingen de heer in de boot:
Wanneer de heer onze 
comfortzones uitbreidt, zullen we 
hem vrijwillig in de nieuwe sfeer 
ontvangen & hem alle glorie & eer 
geven 
Dan zullen we meer wonderen in 
ons leven zien! (Joh. 6:21)

26. Wees bereid om te wachten op 
de tijd van de heer
Heel vaak zullen we op de heer 
moeten wachten op een 
antwoord/oplossing. Onze tijd is 
misschien niet zijn tijd!



  

27. Unity        -        Eenheid
They rowed together to keep the boat afloat  (Mk 6:48)
They worshipped together at the end receiving another miracle (Jn 6:21)
20 "I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through 

their word; 21 "that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; 
that they also may be one in Us,  22..., that they may be one just as We are one: 
23...; that they may be made perfect in one, and that the world may know that 
You have sent Me, and have loved them as You have loved Me. (Jn 17: 20 - 23 )

Ze Rowde samen om de boot te laten drijven (MK 6:48)
Ze aanbidden elkaar aan het eind ontvangen een ander wonder (Joh. 6:21)
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij 

zullen geloven, 21opdat zij allenéén zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik 
in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij 
gezonden hebt. 22En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23Ik in hen, en U in Mij, opdat zij 
volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen 
liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

How often do we strive for the unity in the Spirit?
Hoe vaak streven we naar de eenheid in de geest?



  

28. Intimacy: Deeper Connection -  Intimiteit in relatie
Only way for real growth towards His image – initiates true faith development

− necessary for discovering and obeying our call
 They realised Who Jesus is & Worshipped Him (v33)

– This is what Jesus want them to learn in this process → to depend on God 
the Father like Him

 If we lack faith, do not try hard to believe!
 Just try to know Him more. The better we know God, the more we know how 

faithful He is.
Enige manier voor echte groei naar zijn beeld – ware geloof ontwikkeling
- noodzakelijk voor het ontdekken en gehoorzamen van onze oproep
Ze beseften wie Jezus & hem aanbeden (V33)
Dit is wat Jezus wil dat ze in dit proces leren → om afhankelijk te zijn van God, de 
vader zoals hij
Als we geen geloof hebben, probeer dan niet hard te geloven!
Probeer hem gewoon meer te kennen, hoe beter we God kennen, hoe meer weten 
we hoe getrouw hij is.

Develop deeper connection with the Lord in Worship
Ontwikkel diepere connectie met de heer in aanbidding



  

Where is Grace in our Call?
Waar is genade in onze aanroep?

Jesus called all the 12, Commanded 
to go on this journey

“come” → a call for all the 12 → a 
wonderful opportunity for an 
extraordinary experience! 

→ if they had said “Lord, can we 
come too?” 

Yet 11 of them failed! What was 
different with Peter?

Lk 9: following the feeding of the 
5000 → Peter confesses Jesus as 
the Lord!

And Jesus said its not flesh & blood 
that revealed! (Mt 16:17)

Jezus riep alle 12, ook voor deze reis
"kom" → een oproep voor alle 12 → 

een prachtige kans voor een 
buitengewone ervaring! 

→ Als ze hadden gezegd, 'Heere 
kunnen we ook'? 

Maar 11 van hen faalden! Wat was er 
anders met Petrus?

In LK 9: na de voeding van de 5000 → 
Petrus bekent Jezus als de heer!

En Jezus zei: vlees en bloed hebben 
u dat niet geopenbaard! (MT 16:17)

Nothing is achieved by our own works, all by His grace & grace alone!
Niets is door onze eigen werken, alles door genade & genade alleen!



  

Meditate     -    Mediteren
 Which of these characters do we need to apply 

in our lives now?
 Am I stuck in any comfort-zones? What do I 

need to get out of there? 

 Welke van deze karakter moeten we nu in ons 
leven toepassen?

 Zit ik vast in troost-gebieden? Wat heb ik nodig 
om eruit te komen? 
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