Marcus 4: 35-41 navertelling
Er zijn heel veel mensen.
Ze zijn bij Jezus gekomen.
Jezus praat met de mensen.
De mensen willen allemaal horen
wat Jezus zegt.
Jezus vertelt de mensen over God.
En over het koninkrijk van God.
Maar nu is het al laat geworden.
Jezus zegt tegen zijn leerlingen:
Stuur de mensen nu maar naar huis
want het is al avond.
Wij gaan met de boot naar de overkant.
We varen naar de overkant van het meer.
Jezus gaat in de boot.
En de leerlingen van Jezus zijn ook in de boot.
De leerlingen sturen.
Jezus is moe.
Hij heeft zo hard gewerkt de hele dag.
Jezus gaat uitrusten.
Hij pakt een kussen en gaat slapen.
Eerst vaart de boot rustig over het meer.
Er zijn alleen kleine golven.
Maar dan komt er wind.
Het gaat steeds harder waaien.
Het wordt een hele storm.
De golven worden hoog.
De golven slaan hard tegen de boot.
Er komt zelfs water in de boot.
De leerlingen van Jezus zijn bang.
Straks gaat het nog fout!
Dan verdrinken ze allemaal.
De leerlingen kijken waar Jezus is.
Ze zien dat hij rustig slaapt.
De leerlingen maken Jezus wakker.
Ze zeggen: Kijk!!
Het gaat helemaal fout.
Straks verdrinken we!
Jezus wordt wakker.
Jezus hoort de harde wind.

Jezus ziet de hoge golven.
Jezus gaat rechtop in de boot staan.
Jezus praat tegen de wind en de golven.
Jezus zegt: Wind, houd op met waaien!
En: Golven, word stil en rustig!
Direct luisteren de wind en de golven.
De storm is voorbij.
Het water wordt weer glad en stil.
Alle golven zijn weg.
Jezus kijkt naar de leerlingen.
Jezus zegt: Waarom waren jullie zo bang?
Ik ben er toch?
Ik heb gezegd dat we naar de overkant gaan
en dan gebeurt dat ook.
Ik ben sterker dan de golven en de wind.
De leerlingen zijn verbaasd.
Wie is Jezus toch?
Hij praat zomaar tegen de wind en de golven
en die doen wat Jezus zegt.
Ze zijn gehoorzaam aan Jezus.
Wat is Jezus machtig!
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