
 

Vertelschets 18.1: Wonderbare visvangst 

 

Beginzin 

Moet je kijken daar, bij het meer Gennésareth. Wat staan er veel mensen bij elkaar, is er iets 

gebeurd? Het is druk! Zullen we ook eens gaan kijken? 

 

De mensenmassa 

 De Heere Jezus heeft veel wonderen gedaan. De mensen willen Jezus zien en het Woord 
van God horen. Ze dringen om Jezus heen. 

 Aan de oever van het meer zijn vissers bezig om hun netten schoon te maken en te 
repareren. Jezus vraagt aan Simon of Hij in zijn boot mag. Simon vaart met de boot waarin 
Jezus zit een eindje van de oever af. 

 Zittend in het schip leert de Heere Jezus de mensen over het Koninkrijk van God. 

 Hoe merk je dat de Heere Jezus nu nog tot de gewone mensen spreekt? De rabbi’s keken 
neer op het volk, maar Jezus niet. Zo is Jezus nu nog. Hij spreekt vanuit de Bijbel ook tot jou! 
   

Het bevel aan Petrus 

 Als Jezus uitgesproken is, geeft Hij Petrus de opdracht om naar het midden van het meer te 
varen en daar de netten uit te gooien. 

 Petrus begrijpt er niks van. Ze hebben de hele nacht gevist en niets gevangen!  

 Gehoorzaam jij je ouders? Of kom je eerst met je ‘ja, máár…-s’ en ‘wáárom?-s’ voordat je 
doet wat ze van je vragen? 

 Luister jij naar de Heere? Of heb je ook je bedenkingen bij wat God tegen je zegt?  

 Toch luistert hij naar de Heere: ‘Op Uw woord zal ik mijn net uitwerpen’, zegt hij. 
 

Het wonder 

 Nadat het net van Petrus uitgegooid is, zit het helemaal vol vissen. Jakobus en Johannes, 
twee andere vissers, worden erbij geroepen om het net binnen te halen.  

 Twee boten worden gevuld met de vissen, ze zijn zo vol dat ze bijna zinken. 

 Als Petrus dat ziet, valt hij op zijn knieën in aanbidding voor de Heere Jezus neer. ‘Heere, ga 
weg van mij, want ik ben een zondig mens’, zegt hij. 

 Niet alleen Petrus is verwonderd over Jezus’ macht, maar ook de andere mensen die erbij 
zijn. 

 Ben jij ook weleens verwonderd over Jezus’ macht? Hoe dank je Hem daarvoor? 
 

De opdracht voor de vissers 

 De Heere Jezus zegt tegen Simon dat hij voortaan mensen zal vangen.  

 Zoals Simon een net gebruikt om vissen te vangen, zo moet hij vanaf nu het Woord van 
God gebruiken om mensen te ‘vangen’ voor een leven met de Heere.  



 

 Een kerkdienst is ook als een visnet. Het Woord van de Heere wordt als een net over de 
gemeente uitgegooid. Laat jij je vangen, of zwem je liever stiekem weg door één van de 
gaten in het net?  

 Simon, maar ook Jakobus en Johannes, aarzelen niet. Ze laten hun familie en hun werk in 
de steek en ze volgen de Heere Jezus.  

 Geen makkelijke keus hè? Maar wel de beste keus die ze kunnen maken! Wat zou jij doen? 
 

Slotzin  

De discipelen mogen nog een poosje met de Heere Jezus samen zijn. Drie jaar lang krijgen ze van 

hun Meester het beste onderwijs dat ze maar kunnen krijgen! 

 


