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JEZUS ROEPT …! 

Jezus vertelt graag aan het Joodse volk over het Koninkrijk van God. 

Vandaag loopt Hij langs het meer van Galilea.  

Hij heeft een plannetje. Hij wil graag vrienden hebben  

die net als Hij gaan vertellen over de mooie wereld van God. 

Vrienden die vertellen dat mensen zich weer naar God toe moeten keren. 

Hij weet wie Hij wil roepen, maar zouden ze het wel horen? 

En zouden ze dan met Hem mee willen gaan? 

Zit iedereen goed? Zijn we helemaal klaar voor het verhaal? 

Wie wil vandaag verteller zijn? En wie gaat de woorden van Jezus zeggen? 

Alles geregeld? Dan is het tijd om te beginnen. 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Marcus.    (Marcus 1, 14-20) 

 

Nadat Johannes gevangen was genomen ging Jezus naar Galilea. 

Hij verkondigde er de Blijde Boodschap van God.  

Hij zei: 

  



Jezus:  "De tijd van God is gekomen.  

Het rijk van God is dichtbij.  

Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap."  

Verteller: Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep,  

zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,  

terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer;  

zij waren namelijk vissers. 

Jezus zei tot hen: 

Jezus:  "Komt, volgt Mij; Ik zal maken, dat jullie vissers van mensen worden."  

Verteller: Onmiddellijk lieten ze hun netten in de steek en volgden Hem. 

Een eindje verder zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,  

en zijn broer Johannes; 

ook zij waren in de boot bezig met het klaarmaken van hun netten.  

Onmiddellijk riep Hij hen. 

Zij lieten hun vader Zebedeüs met de knechten in de boot achter  

en volgden Hem. 

Dit is het Woord van de Heer. 

Om te doen  

Gesprekje  

Roepen … Geroepen worden … 

Op welke manieren kan dat? 

Jezus roept ook nu nog mensen, maar hoe kun je zijn stem horen? 

 Als Jezus jou zou vragen of je dit verhaal 
aan je vriendje of vriendinnetje wilt vertellen, wat zou je dan doen? 

Misschien kun je het gaan zingen? Of samen beluisteren via 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg 

SIMON EN ANDREAS 

Simon en Andreas waren vissers op de zee. 

Maar Jezus vroeg: “Hé volg je Mij?”  

En ze gingen met Hem mee.  

Ja, ze gingen met Hem mee. 

Refrein:  

Maar niet om vissen te vangen,  

Maar mensen te winnen 

Voor het Koninkrijk van God. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg


Jacobus en Johannes waren vissers op het meer. 

Maar Jezus vroeg: “Hé volg je Mij?” 

En hun antwoord was: “Ja, Heer.”  

Ja,hun antwoord was: “Ja, Heer”  

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas,  

Wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes? 

Dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer. 

Als Jezus vraagt: “Hé volg je Mij?” 

Zeg dan ook : “Ja, Heer.” - Zeg dan ook: “Ja, Heer.”  

 

 

Bidden 

 

 

Jezus, ook in onze tijd  

roept U mensen om uw vriend te worden. 

Daarvoor hoef je niet iets bijzonders te kunnen,  

want iedereen is welkom bij U. 

Ik vind het fijn om uw vriend te zijn. 

Helpt U mij om dat ook aan anderen te laten zien? 

Helpt U ons allemaal om te bouwen aan een mooie wereld? 

Dank U wel, Jezus.   

 

 

Tip van de week 

Doe de komende week  

samen eens wat luisterspelletjes. 

Bijvoorbeeld:  

Wees drie minuutjes stil.  

Vertel daarna om beurten wat je gehoord hebt. 

Je kunt dit buiten doen, maar ook binnen.  

Het kan natuurlijk ook allebei. 

Zijn dan de geluiden die je gehoord hebt heel anders? 

 

 


