
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 1: Petrus geroepen 

 

 

Beginzin 

Petrus is aan het vissen. Met een grote zwaai gooit hij zijn net in de zee.  

 

Petrus denkt terug 

• Terwijl Petrus zo aan ’t vissen is, denkt hij terug aan Johannes de Doper. Wat heeft hij veel verteld 

over het Koninkrijk van God, over de Messias. Hij wees het Lam van God aan. 

• Petrus denkt terug aan die ontmoeting met Jezus. Andreas bracht hem bij Jezus. Vertel over de 

blijdschap van Andreas: Wij hebben gevonden, de Messias. En ook van Petrus’ blijdschap.  

• Petrus heette eerst Simon, maar van Jezus kreeg hij een nieuwe naam: Petrus. Rots. 

• Petrus zal het nooit vergeten dat hij de Heere Jezus ontmoette. Iedereen die de Messias vindt, de 

Redder, zal dat nooit van zijn leven vergeten. 

 

Jezus preekt in Galilea 

• Johannes is gevangen genomen door Herodes. 

• Jezus is nu in Galilea gekomen.  

• Hij preekt over het Koninkrijk van God. Bekeert  u en gelooft het Evangelie.  

 

Volg Mij 

• Petrus en Andreas vissen met een werpnet in het meer van Galilea. 

• De Heere Jezus wandelt daar. Hij roept Petrus en Andreas: Volg Mij. (Kom achter Mij aan) en Ik zal 

u vissers van mensen maken.  

• Meteen laten ze hun netten en vissen liggen en gaan met Jezus mee. [Straal blijdschap uit als je dit 

vertelt.] Ze doen niets liever dan meteen met Hem mee gaan. 

• Johannes en Jakobus zijn met hun vader en knechten in het schip. Ze herstellen de netten die 

beschadigd zijn met het vissen ’s nachts.  

• Jezus roept hen: Volg Mij. 

• Meteen verlaten ze hun vader en volgen Jezus. Weer die blijdschap. 

 

Slotzin 

Nu roept de Heere Jezus ook jou. Hij zegt: Volg Mij. Jij mag Zijn discipel, Zijn leerling zijn. Is dat niet heerlijk? 

Ga maar achter Hem aan. Hij zal je alles leren over het Koninkrijk van God. 

 


