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Werkblad 31 januari 2016 ds. Treurniet 
 
Hallo kinderen, fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 
 
Vandaag gaat het over VISSERS van …… mensen…. 
  

Een poosje geleden heeft de Here Jezus de vissers Andreas, 
Simon (Petrus), Johannes en Jacobus geroepen om zijn 

leerling te worden: “vissers van mensen”.  
Ze bleven daarna ook nog gewóón vissen. Dat was hun 

beroep. 

 
Simon en de andere vissers hadden de hele nacht 
gevist. ’s Nachts vang je meer vissen dan overdag. 
Maar…. ze hadden NIETS gevangen….. 
 
Nu is het dag geworden. De Here Jezus gaat in de boot van Simon het meer op. Vanuit de boot geeft Hij 
de mensen die op het strand zijn les. 
 
“Simon, vaar eens wat verder op het meer, en gooi je netten nog eens uit?”, zegt Hij daarna tegen 
Simon, midden op de dag. Huh???? 
 

Simon is een goede visser en weet daarom: als je ’s nachts niks vangt, vang je overdag al helemáál 
niks. De Here Jezus heeft helemaal geen verstand van vissen….. Wat een rare opdracht van de Here 

Jezus!!.... 
 
Hij zegt tegen de Here Jezus: “Meester, de héle nacht hebben we gevist en níks gevangen…… Maar als 
U het zegt, zal ik de netten uitwerpen”. 

Ze doen toch wat de Here Jezus ze vraagt, ook al is het een rare opdracht.  

 
Soms vraagt God wel eens voor ons rare, bijzondere dingen van mensen….. 

Maar als Hij ons een rare opdracht geeft, doe het dan maar gewoon. 
Want Hij zegt niet zomaar wat. 

 
En kijk nou: ze vangen toch HEEL VEEL VIS, midden op de dag! Wat een wonder!! God is de Schepper. 
Als Hij wil dat er vis is dan is dat er! 
 

Simon is helemaal van slag. Hij valt op zijn knieën: “Heer, ga weg van mij, want ik ben zondig”. 

 

Wees niet bang, Simon, zegt de Heer Jezus. Voortaan zul je mensen vangen. 
Wat Ik jullie een tijdje geleden heb aangekondigd (Ik zal van jullie vissers van mensen maken) 
gaat nu gebeuren. Je bent geslaagd voor de basistest: 
1. JE HEBT GEDAAN WAT IK ZEG, OOK AL LEEK HET EEN HEEL RARE OPDRACHT. 

2. JE BENT OP JE KNIEËN GEGAAN, JEZELF ALS ZONDAAR KLEIN GEMAAKT VOOR MIJ ALS HEER. 

 
Zó kan de Here Jezus hen gebruiken als vissers 
van mensen. 
Dat betekent: 

aan andere 
mensen 

vertellen dat 
de Here Jezus 

gekomen is 
om de zonde 
te vergeven 

en dat ze 
daarom weer 

Gods kind 
mogen zijn.  
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De vissers laten al hun gevangen vis achter en gaan met de Here Jezus mee. 
Die vis is niet zo belangrijk. Hem volgen is belangrijker, als Hij dat vraagt. En Hij zal wel zorgen dat ze 
niks tekort komen.  
 

 
Vragen: 

1. Wat krijgt Simon voor opdracht van de Here Jezus? ____________________________________ 
2. Waarom is die opdracht wel een beetje raar?_________________________________________ 
3. Waarom doet Simon dat dan toch? _________________________________________________ 
4. En wat gebeurt er dan? __________________________________________________________ 
5. Omdat ze gedaan hebben wat God van ze vroeg, en omdat ze voor hun zonde op de knieën zijn 

gegaan, kan de Here Jezus ze gebruiken als ‘visser van mensen’. Wat betekent dat? _________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Hoe kunnen wij ook een ‘visser van mensen’ zijn? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Fijne zondag vandaag, en tot vanmiddag in de kerk!  

 


