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Super, hè, dat wij mee mochten. Op het strand, staan 
Jaco en Jos. Ze mochten met de vader van Jaco 
mee naar zee. Vader ging weer eens zeevissen en zij 
mochten mee. Het is al donker. We vangen vast een 
heleboel vissen, zegt Jaco. Andere keren had mijn 
vader ook zoveel gevangen. In het donker gooien ze 
hun werphengel uit. Op de dobber zit een lichtje. Zo 
kun je zien of hij beweegt. Als hij beweegt moet je 
hem ophalen. Maar hoe goed ze ook kijken en hoe 
lang ze ook wachten, er is niet één vis die van het 
aas eet. 

Ik doe er een nieuwe worm aan, zegt Jos. Wie weet, 
happen  ze dan wel…

Maar hoe ze hun best ook doen, en hoe goed ze ook 
kijken, en hoe lang ze ook wachten, het is allemaal 
voor niets…    
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Lees de zinnen en vul het goede woord in. Om je een beetje te helpen, staat ach-
ter elk woord dat je moet invullen, hoeveel letters het woord heeft. 

1.  De Heere Jezus staat op de . . . . . (5)  en Hij . . . . . . (6).      
2. Omdat de  mensen steeds . . . . . . (6)  naar Hem toe komen, 
 gaat Hij in een scheepje. (8) 
3.  Dat is van . . . . . (5) . . . . . . (6)                                           
4.  Hij heeft de hele . . . . (5) gevist, maar niets . . . . . . . .  (8).  
6.   De Heere zegt dat hij het . . . (3) moet  . . . . . . . . .  (9) in de . . . . . . (6)     
7.  Petrus zegt dat ze de hele nacht gewerkt hebben en . . . . . hebben gevangen. 
8.  Maar, zegt hij,  “op  Uw  Woord (5) zal ik het net . . . . . . . . . “(9)  
9.   Het hele net komt  vol met . .  .  . . . (6). 
10.  Als Simon dat ziet, zegt hij: “Heere, ga . . . (3) van mij, 
 want ik ben een . . . . . . .  (6) mens”.  
11.  Maar de Heere zegt: “Vrees niet”.  
12. Als ze aan land komen,  . . . . . . . (7) Simon . . . . . (5) wat hij heeft.  
13.  En hij . . . . . (5) de Heere Jezus.   

Weet je het nog?

Opdrachten/ om over te praten
1.a.
 

 > Leg dit eens uit.

2. De Heere regeert. 
    a. Hoe zie je dat in deze geschiedenis?
    b. Wat betekent dat voor ons?

Hoofdman van Kapernaüm

Mefiboseth

Tollenaar in de tempel 

Jesaja

Kananese vrouw

Haar dochter werd gezond 

Zijn knecht werd gezond

Een engel raakte zijn tong aan, als teken dat zijn zonden werden vergeven.  

Zijn zonden werden vergeven.

Hij mocht voortaan iedere 
dag bij koning David aan 

tafel eten 

3.  Petrus zei: Ik ben een zondig mens. Er zijn nog meer mensen in de Bijbel 
die ook zoiets gezegd hebben. dat zo of een klein beetje anders gezegd 
hebben Hieronder staan mensen die dat ook zeiden. Kies uit wat er toen 
gebeurde. Trek lijnen wat bij elkaar hoort.

b.  Wat wilde de Heere Jezus laten zien door de wonderen die Hij deed? 

4.  De Heere is een Waarmaker van Zijn 
Woord. 

    a.  Wat betekent dat? 
     b. Hoe heeft de Heere dat bij Simon 

Petrus waar gemaakt? (vgl. Hand. 2) 
   c. Wat betekent dat voor jou? / Wat 

mag jij daarom met het Woord van de 
Heere doen?    

     
5.  Visser van mensen. Petrus en de 

andere discipelen zouden ‘vissers 
van mensen’ worden.

       a. Wat is dat, ‘visser van mensen’? / 
Hoe/wat moesten ze dan gaan doen?

       b. Wie deden dat werk in het OT? 

    c. Wie doen dat werk vandaag? / Wie 
worden vandaag ‘vissers van mensen’ 
genoemd? Waarom?

   d.  Hoe lijken ze dan op de discipelen?
    e.  Kun jij ook een ‘visser van mensen’ 

zijn? Hoe dan?  (Zoek eens op H.C. 
Zondag 12, vraag 32, 

       het eerste stukje).

6. Zoek op Romeinen 10: 13-17. 
   a. Waar gaat het daar over? 
    b. Wat heeft dat met dit verhaal te 

maken. 
    c. Waarom is het zo belangrijk dat 

het Woord van de Heere gepreekt/
gelezen wordt?

   d. Wat moeten wij dan doen? 

b.  Wat wilde de Heere Jezus laten zien 
door de wonderen die Hij deed? 

Wonderen 
zijn tekenen
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Kijk nog eens naar de woorden die je hebt ingevuld bij ‘Weet je het nog?’ Vul 
die woorden hieronder op de goede plaats in.  (om je een beetje te helpen, 
zijn er al een paar letters ingevuld).

Als je alle woorden hebt ingevuld, lees je  in de vakjes achter de pijl (→)  
een zin. Er staat:   

Wat betekende dat voor Simon Petrus en de andere discipelen van de 

Heere Jezus?

Puzzel

→



WIAT JE DAT...
... Simon al eerder de Heere Jezus had ontmoet?
...  hij toen een andere naam van de Heere Jezus had 

gekregen: Petrus?
...  het Meer van Gennésaret ook wel het Meer van 

Galilea of de Zee van Tiberias wordt genoemd?
...  vissers nooit op de dag gingen vissen, maar alleen 

in de nacht?
...  ze ook niet in het diepe water visten, omdat de 

vissen in ondiep water zaten?
...  het net zo vol zat dat het scheurde, maar dat er 

toch niet één vis weg kon?
...  deze geschiedenis eigenlijk een voorbeeld/teken 

was van wat er later zou gaan gebeuren? 
...  Simon Petrus later prediker/Apostel werd en het 

Woord van de Heere mocht gaan 
     verkondigen?
...   de Heere Zelf dat werk zegende, zodat er mensen 

tot bekering kwamen?  


