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Vertelling 8–12 jaar

Jezus roept
Jezus heeft mensen laten zien dat er bij hem bijzondere dingen kunnen gebeuren. En
nu is het tijd om het de mensen niet alleen te laten zien, maar ze dit ook te vertellen. 
Jezus wil de mensen zeggen dat ze hun leven moeten veranderen. Dat ze dingen anders 
moeten doen. Hij wil ze vertellen over een leven met God. Zullen de mensen het willen 
horen? Johannes is gevangen genomen. Omdat hij iets zei dat de mensen niet wilden 
horen. Zullen ze met Jezus hetzelfde doen? Maar Jezus wil niet stil blijven. Hij wil dat 
het anders gaat. Hij wil het zelf anders doen. Hij zoekt een plek om te wonen en gaat 
naar buiten toe. Daar zoekt hij de mensen op en roept: ‘Ga het vanaf vandaag anders 
doen. Luister naar mijn woorden, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij!’ 
Ook gaat Jezus naar het water toe. Daar zijn vissers druk in de weer met hun boten en 
hun netten. Ook Petrus en Andres werken hard. Ze gooien hun netten uit en halen ze 
weer naar binnen. Ze vangen de vissen. Dan horen ze de stem van Jezus. ‘Kom’, zegt 
hij; ‘volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 
Petrus en Andreas laten hun netten liggen in de boot. Hun boot laten ze dobberen in 
het water. Ze gaan met Jezus mee. 
Een eindje verderop zijn Jakobus en Johannes ook druk aan het werk. Ze helpen hun 
vader in de boot. Ze controleren de netten en maken de grote gaten dicht. Dat horen ze 
de stem van Jezus: ‘Kom, volg mij.’
Jakobus en Johannes laten de netten los. Ze klimmen uit de boot, zeggen dag tegen 
hun vader en gaan met Jezus mee. 
Deze vissers zullen ook de woorden van Jezus gaan vertellen. Ze zullen de mensen 
gaan roepen en zeggen dat het tijd is om de dingen anders te gaan doen. Want het 
koninkrijk van de hemel is dichtbij.
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8-10 jaar

l
Gesprek: De leerlingen volgen Jezus.

Waarom zullen ze dat doen denk je?

Wie zijn de mensen die jij volgt en

waarom? Denk je dat je altijd de goede

mensen volgt?

p
Spel: Laat vier kinderen een van de

vissers spelen. De anderen mogen hen

interviewen. Ze kunnen vragen stellen

als: Wat dacht je toen Jezus jou riep? Waarom

wilde je mee? Had je ook twijfels?

s
Creatief: Teken vissen op karton,

knip ze uit en plak op elk een mag-

netische strip (of paperclip). Maak

een hengel van een stokje, touw en magneet-

je. Nu kunnen de vissen gevangen worden. In

plaats van vissen kun je ook mensen vangen

door een aantal poppetjes op karton te teke-

nen, uit te knippen en van een magnetische

strip te voorzien.

11-12 jaar

l
Gesprek: Jezus zegt: ‘Het koninkrijk

van de hemel is dichtbij.’ Wat zou

hij daarmee bedoelen? Wat stel jij je

voor bij het koninkrijk van de hemel? En wat

denk jij dat de mensen (wij) anders moeten

doen? Wissel samen van gedachten.

s
Creatief: Stel dat Jezus in zijn tijd

Instagram had? Wat zou er dan op

zijn startpagina staan? Hoe zou een

post eruitzien? Maak groepjes en werk het uit

op papier.


