HET LEVEN VAN JEZUS LES 6  JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN
MATTHEÜS 4:12-25

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen op Jezus’ gezag als Gods Messias reageren met gehoorzaamheid.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te vertellen waarom Mattheüs Jezus’ vertrek naar Kapernaüm weergeeft.
De boodschap van Jezus te verklaren.
Jezus’ roep van Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes te beschrijven.
De bediening van Jezus samen te vatten.

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

TOEPASSINGEN




Verheug je erin dat God het licht van Jezus heeft geschenen in deze donkere wereld.
Maak discipelen zoals Jezus heeft geboden in Matt 28:19.
Gehoorzaam Here Jezus die onderwees, predikte en genas met gezag.

JEZUS ROEMT HET GELOOF VAN DE CENTURIO
Lees Mattheüs 8:5-13
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

Jezus’ verplaatsing (Mattheüs 4:12-16)
Na Jezus’ verzoeking in de woestijn, moet de lezer buiten het Evangelie naar Mattheüs gaan zoeken als hij meer
wilt weten over de gebeurtenissen die hier direct na volgden. Het Evangelie naar Johannes geeft de meeste
informatie weer over de maanden die volgden na Jezus’ doop en verzoeking. Na Zijn verzoeking keerde Jezus
terug naar de plaats waar Johannes in de Jordaan doopte. Binnen enkele dagen verkondigde Johannes dat
Jezus het lam Gods was, volgden Andreas, Petrus, Johannes, Filippus en Nathanaël Jezus en veranderde Jezus
water in wijn in Kana te Galilea (Joh.1:29-2:10). Na het trouwfeest ging Jezus verder voor enkele dagen naar
Kafernaüm en daarna naar Jeruzalem voor het Pascha (Joh.2:11-12). Tijdens dit Pascha reinigde Jezus voor de
eerste keer de tempel van zakenlui (Joh.2:13-25). Jezus bleef in Judea om wonderen en mirakels te verrichten
en de mensen te onderwijzen. Een van hen was Nicodemus (Joh.2:23-3:21). Johannes legt uit dat Jezus Judea
verliet en naar Galilea ging omdat “de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte
dan Johannes” (Joh.4:1). Na een kort verblijf in Samaria (Joh.4:4-42) ging Jezus verder richting Galilea
(Joh.4:43).

Toen Jezus voor het eerst naar Galilea ging, vestigde Hij Zich in Nazareth (Matt.4:13). Ondanks dat dit Zijn
geboorteplaats was, was Jezus verblijf in Nazareth maar van korte duur. Lukas 4:16-30 geeft weer hoe Jezus uit
de stad verdreven werd door een menigte uit de synagoge die Hem van een berg wilde afgooien. Nadat Jezus
verworpen werd in Nazareth ging Hij naar Kapernaüm en bleef er wonen (Matt.4:13). Kapernaüm was een
kleine stad aan de noordwest kust van de Zee van Galilea. Mattheüs beschrijft deze stad als de stad die “aan
de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali” (Matt.4:13). Kapernaüm was gelegen in het land dat lang
geleden aan de stammen Zebulon en Naftali, twee van de twaalf stammen van Israël, werd gegeven.
Jezus’ verplaatsing naar het gebied van Zebulon en Naftali was belangrijk voor Mattheüs omdat het een
profetie vervulde. Alhoewel de geleerden niet zeker zijn van welke versie Mattheüs citeerde, is het
kristalhelder dat hij citeerde uit Jesaja 9:1-2 (een hoofdstuk met belangrijke Messiaanse beloften). Mattheüs
identificeerde het land “van Zebulon en Naftali” als het land dat aan de overzijde van de Jordaan lag door de
Zee van Galilea. Het gebied wordt ook wel “het Galilea van de heidenen” genoemd omdat, zowel in de tijd van
Jesaja als in de tijd van Jezus, er een groot aantal heidenen woonden. Vergeleken met Jeuzalem, het centrum
van religieuze aanbidding, was Galilea een donkere plaats. Maar het volk dat “in duisternis wandelt” zouden
“een groot licht zien” (Matt.4:16). Het Licht van de wereld begon te schijnen op “over hen die wonen in een
land van diepe duisternis”. Jezus’ persoon en boodschap zou hen die slaaf waren van de donkerheid van zonde
bevrijden.
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Mattheüs gaat verder met het verhalen van Jezus’ leven rond de tijd dat Jezus zich verplaatste van Judea naar
Galilea. Jezus ging verder nadat Hij “gehoord had dat Johannes overgeleverd was” (Matt.4:12). Johannes de
Doper was gearresteerd omdat hij Herodes vermaant had omwille van het huwen van de vrouw van zijn broer
(Matt.14:3-4). Terwijl het aantal dopelingen door Jezus’ discipelen toenam en Johannes in de gevangenis werd
geworpen, nam de populariteit van Zijn bediening toe bij het volk, maar nam het af bij de Farizeeën. Omdat
Jezus wist dat het uur van Zijn lijden nog niet was gekomen, ontweek Hij confrontaties met de Farizeeën door
Zijn bediening te verplaatsen naar Galilea (Mat.4:12). Galilea was een gebied ten westen van de Jordaan en de
Zee van Galilea. Het gebied was ongeveer 100km lang en 50km breed en werd begrensd door Zuid Samaria.
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Vanaf het begin van zijn Evangelie daagt Mattheüs zijn lezers uit om discipelen van de Messias te worden. Hij
toont aan dat Jezus de Messias is doorheen Zijn genealogie, Zijn geboorte, Zijn verering en verzet, Zijn
voorganger, Zijn doop, Zijn zalving door de Geest, Zijn aanbeveling door Zijn Vader en Zijn gehoorzaamheid
toen Hij verleidt werd door satan. Doorheen zijn getuigenis over de ware identiteit van de Messias geeft
Mattheüs weer hoe Jezus de Oudtestamentische profetieën vervulde. God bevestigde niet enkel door een
hoorbare stem uit de hemel dat Jezus Zijn Zoon was, maar ook door Zijn geschreven Woord. Voordat hij van
start gaat met zijn eerste deel over Jezus onderwijs geeft Mattheüs eerst de grote lijnen van Jezus’ bediening
weer. Zijn portret laat zien dat Jezus’ bediening vooraf ging aan een profetisch voorspelde verplaatsing, begon
met een profetische boodschap, de bereidheid om Zijn discipel te worden naar voren bracht en gekenmerkt
was door een veel verbreide reactie op Zijn onderwijs, prediking en genezing.

Jezus’ boodschap (Mattheüs 4:17)
Na Zijn verhuis naar Kapernaüm predikte Jezus dezelfde boodschap die Johannes had verkondigd voordat hij in
de gevangenis belandde: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matt.4:17). Zowel de
heraut als de Koning verkondigden Gods bevel aan het volk om zich te bekeren. Bekeren is wegkeren van
zonden en Gods geboden gehoorzamen. Het houdt het onttronen van jezelf in, de erkenning dat God alleen
heerst en het onderwerpen van jezelf in gehoorzaamheid aan Gods wil zoals Hij deze heeft bekend gemaakt in
Zijn Woord. De reden tot bekering was omdat het “Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” Het koninkrijk
der hemelen is daar waar Gods heerst over hen die zich onderworpen hebben aan Christus. Het heeft zowel
een tegenwoordige realiteit, waarin gelovigen bevrijd zijn uit het koninkrijk der duisternis en onder de
heerschappij van Christus zijn gebracht, als een toekomstige realiteit waarin Jezus zelf zal regeren hier op
aarde. Iedereen die het koninkrijk der hemelen wilt toetreden moet eerst tot bekering komen. Maar eenieder
die weigert zich te bekeren zal het oordeel ondergaan wanneer het koninkrijk der hemelen aanvangt.

Beide stel broers waren aan het vissen toen Jezus hun riep om Hem te volgen. Simon (Petrus) en Andreas
waren hun netten aan het uitgooien in de zee ton Jezus hun riep en zei: “Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van
mensen maken” (Matt.4:18-19). Als discipelen van Jezus zouden Simon en Andreas betrokken worden in Jezus’
bediening: mensen oproepen tot berouw en inkeer en redden van het komende oordeel. In de plaats van te
jagen naar vissen, zouden ze op zoek gaan naar zielen van mensen. Simon en Andreas gehoorzaamden
onmiddellijk, lieten hun netten achter zich en volgden Jezus. Na de boodschap van Jezus te hebben ontvangen,
zouden ze Hem gaan dienen in Zijn verkondiging.

Jezus’ bediening (Mattheüs 4:23-25)
Vooraleer verdere specifieke voorbeelden van Jezus’ onderwijs en wonderen weer te geven, schetst Mattheüs
de locatie, de aard en de populariteit van Jezus’ bediening. Jezus trok met Zijn discipelen doorheen heel Galilea
(4:23). Volgens de oude historicus Josephus, waren er 204 dorpen in het gebied van Galilea met elk 15000
inwoners. Zelfs al ging Jezus niet naar ieder dorp, er waren miljoenen Galileeërs die Jezus konden zien en
horen.
Terwijl Jezus doorheen Galilea reisde onderwees, predikte en genas Hij. Jezus onderwees in de synagogen, het
middelpunt van het joodse leven en aanbidding. Als bezoekende rabbi onderwees Jezus in de synagogen uit
Gods wet (Luk.4:16-21). Jezus predikte ook “het Evangelie van het Koninkrijk” (Matt.4:23). Het goede nieuws
was dat de Koning was aangekomen en dat redding beschikbaar was voor allen die zich bekeerden. Jezus genas
ook “elke ziekte en elke kwaal onder het volk” (4:23). Mattheüs 4:24 beschrijft de verschillende mensen die
genezen werden: “allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die
door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden.” Jezus’ onderwijs, prediking en genezing
toonden aan dat Hij het gezag had als Gods Messias.
Terwijl Jezus onderwees, predikte en genas groeide Zijn populariteit. Zijn roem ging tot Syrië, wat verwijst naar
ofwel het gehele Palestijns gebied of het gebied ten noordoosten van Galilea. Omwille van Zijn populariteit
brachten de gezonden zoveel mogelijk zieken naar Hem toe zodat ze genezen werden. Meer en meer mensen
kwamen om Jezus te volgen, ook zij die uit Galilea kwamen, uit Decapolis (een groep van 10 steden ten zuiden
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Met Simon en Andreas achter hem, ging Jezus verder om een nieuw stel broers tegen te komen, Jakobus en
Johannes. Jezus riep de broers toen ze in de boot de netten herstelden met hun vader, Zebedeüs (Matt.4:21).
Net als Andreas en Simon, lieten Jakobus en Johannes onmiddellijk als achter toen Hij hun riep en volgden ze
Hem. Zowel de boot als hun vader bleven achter aan de kustlijn toen Jakobus en Johannes zichzelf toewijdden
aan Jezus en Zijn bediening.
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Jezus’ mandaat (Mattheüs 4:18-22)
Na de inhoud van Jezus’ prediking te hebben bekend gemaakt, laat Mattheüs de mannen zien die Jezus verkoos
om deel te hebben aan Zijn bediening. Van de vier discipelen die Mattheüs aanhaalt (Simon, Andreas, Jakobus
en Johannes), geeft het Evangelie naar Johannes weer dat Simon en Andreas reeds volgden (Joh.1:35-42).
Mogelijk waren zij onder de volgelingen die Jezus’ wonder tijdens het trouwfeest te Kana hadden gezien, die
Jezus geloofden en Hem vergezelden toen Hij voor de eerste keer naar Kapernaüm ging (2:1-12). Ze waren
mogelijk ook onder de volgelingen die met Hem terugkeerden van Judea naar Galilea (Joh.4:27). Omdat Jezus
in Kapernaüm, vlakbij de plaats waar ze visten, was, is het mogelijk dat Jakobus en Johannes Jezus ook hoorden
prediken.

van Galilea en ten oosten van de Jordaan), vanuit Jeruzalem en het omliggend gebied Judea en “van over de
Jordaan” (Ten zuiden van Decapolis en ten oosten van Jeruzalem). Jezus’ bediening begon met volle kracht en
het volk werd opgeroepen tot berouw en inkeer als voorbereiding op het komende Koninkrijk.
Conclusie
Mattheüs’ beschrijving van Jezus’ bediening laat het gezag van Jezus als Messias zien. Jezus predikte de
gezaghebbende boodschap van berouw en inkeer. Hij gebood mensen gezaghebbend om Hem te volgen en Hij
beloofde dat Hij hun zou betrekken in het brengen van anderen tot berouw en inkeer. Hij ging naar Galilea om
Gods gezaghebbend Woord te verkondigen en etaleerde gezag over zowel de fysische als geestelijke wereld.
De enige juiste reactie op zulk een gezaghebbende Messias is gehoorzaamheid.

MOEILIJKE WOORDEN

HET LEVEN VAN JEZUS LES 6  JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN

Een term die soms ook wel wordt gebruikt voor epilepsie.
Machtiging, opdracht.
In verleiding brengen, uitdagen, tarten.
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Maanziekte
Mandaat
Verzoeking

BIJBELLES
INLEIDING
Als ik je vroeg om mensen op te noemen die autoriteit hadden, welke namen zou je dan noemen? Misschien
zou je een politieman of brandweerman, leraar of directeur zeggen, of zelfs je ouders. Al deze mensen hebben
een positie of werk dat vereist dat ze autoriteit hebben. Een politieagent is verantwoordelijk voor de veiligheid,
de leraar voor onderwijs en onze ouders om voor ons te zorgen. Zonder autoriteit konden geen van deze
mensen hun werk doen. Hetzelfde geldt voor Jezus. Zonder autoriteit (gezag of leiderschap) zou Hij nooit de
Messias geweest kunnen zijn. Zijn positie als Gods enige Zoon, gaf Hem toestemming om op aarde alle
autoriteit te hebben. Mattheüs maakt dit in zijn vermelding van Jezus’ beginnende bediening, bekend. Of Jezus
nu predikte, onderwees of genas, Jezus kan gezien worden als de Messias.

SAMENVATTING
Nadat Mattheüs Jezus’ gehoorzaamheid vermeld heeft toen Hij door satan verzocht was, gaat hij verder met
het schrijven van Jezus’ bediening. In het begin van Jezus’ bediening verhuist Hij van Galilea naar Kafarnaüm.
Mattheüs vermeld dat zijn verhuis naar Kafarnaüm een vervulling van een profetie was. Jezus moest het gebied
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom ging Jezus naar Galilea?
De Bijbel zegt dat Jezus naar Galilea ging, nadat Hij gehoord had dat Johannes in de gevangenis
geworpen was. De Farizeeën haatten het werk dat Johannes en Jezus deden. Toen Zijn bediening
steeds populairder werd, besloot Jezus de confrontatie met de Farizeeën te vermijden, door naar
Galilea te gaan.
 Welke profetie werd vervuld toen Jezus van Kafarnaüm naar Galilea ging?
Mattheüs vermeld dat de verhuizing een profetie vervulde die in Jes.9:1-2 staat, wat spreekt van de
Messias die zou komen als een licht in een duistere plaats van Zebulon en Naftali. Kafarnaüm lag in
het gebied van Zebulon en Naftali.
 Welke boodschap predikte Jezus?
We zien dat Jezus dezelfde boodschap predikte die Johannes de Doper als voorbode bracht: “Bekeert
u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (4:17; NBG).
 Welke vier mannen riep Jezus om Zijn discipelen te worden?
De vier mannen waren twee paar broers: Andreas en Simon, Jacobus en Johannes, Jezus vond alle vier
mannen vissend op het meer van Galilea.
 Hoe reageerden de vier mannen op de roep van Jezus?
Alle vier mannen verlieten onmiddellijk hun netten, families en volgden Hem.
 Wat deed Jezus tijdens Zijn bediening?
De Bijbel vertelt dat Jezus onderwees in de synagogen, het goede nieuws van het koninkrijk predikte
en elke ziekte en aandoening onder de mensen genas.
 Hoe reageerden de mensen op de bediening van Jezus?
Het nieuws van Jezus’ bediening verspreidde zich snel door heel Syrië. Mensenmassa’s zochten Jezus
op, brachten de zieken bij Hem om ze te genezen. Jezus genas velen in de mensenmassa, inclusief
degene die veel pijn leden, bezeten waren van demonen, die (epileptische) aanvallen hadden of
verlamd waren.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
De verhuizing van Jezus (Matt.4:12-16)
De boodschap van Jezus (Matt.4:17)
De opdracht van Jezus (Matt.4:18-22)
De bediening van Jezus (Matt.4:23-25)

van Galilea ingaan om naar de mensen te prediken om zich voor te bereiden op de komende Messias. De
profeet Jesaja bracht deze boodschap door het te vergelijken met een licht dat zou komen naar de mensen die
in de duisternis waren. Terwijl Hij mensen opriep tot bekering, riep Hij Zijn discipelen. De eerste die geroepen
werden waren de vissers Andreas, Simon, Jacobus en Johannes. Deze vier mannen reageerden direct in
gehoorzaamheid op Jezus’ roeping door hun netten te laten liggen en Hem te volgen. Vandaar vermeld
Mattheüs de groei van Jezus’ bediening. Het nieuws verspreidde zich snel, dat iemand die het koninkrijk van
God predikte en onderwees en dat deze vele soorten ziekte genas. Mensen van overal brachten zieken en
lammen naar Jezus. Het werk van Jezus’ bediening waren weer een bewijs dat Hij werkelijk de Zoon van God
was.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 6  JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN

6

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

De beschrijving van Mattheüs over Jezus’ bediening onthult de autoriteit en gezag van Jezus als de Messias.
Jezus predikte een gezaghebbende boodschap van bekering. Op gezaghebbende wijze gebood Hij mannen om
Hem te volgen. Hij ging door Galilea en verkondigde Gods gezaghebbend Woord en toonde gezag over de
fysieke en geestelijke wereld door de zieken en bezetenen te genezen. De enige reactie op de gezaghebbende
Messias is gehoorzaamheid.

CRÈCHELES
Jezus stond op het meer van Galilea. Dat meer was zo groot, het leek wel een zee.
Hij keek naar de vissers die hun netten aan het uitspoelen waren.
“Kom mee. Grotere vis vangen!” riep Jezus naar Petrus en Andreas.
“Kom mee. Grotere vis vangen!” riep Jezus naar Jakobus en Johannes.
Jezus had het niet over vissen in het water. Hij had het over mensen!
Hij wilde dat Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes Hem meehielpen om aan iedereen Gods goede nieuws te
vertellen.
Het waren de eerste vier bijzondere vrienden van Jezus.

Jezus ging ook bij Matteüs thuis eten. Daar snapte de nette mensen niets van.
“Hoe kan Jezus nu vriend zijn met zulke slechte mensen?”
Maar Jezus zei: “Die hebben Mij nodig. Ik ben gekomen om mensen te helpen die Mij nodig hebben; Ik ben
niet gekomen voor mensen die zichzelf o zo goed vinden.”
Jezus had vijf bijzondere vrienden: Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes en Matteüs.
Maar er waren er nog niet genoeg. Hij praatte er met de Here over – toen koos Hij er nog zeven: Tomas en
Filippus en Bartolomeüs; Taddeüs en nog een jakobus, Simon en Judas.
Samen TWAALF bijzondere vrienden, twaalf dis-ci-pe-len.
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Jezus en Zijn twaalf discipelen gingen naar alle steden en dorpen om iedereen te vertellen van het goede
nieuws van God.
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Matteüs zat geld te tellen aan zijn tafeltje. Hij haalde het geld op voor de keizer.
“Betalen! Betalen!” zei hij. “De keizer wil zijn geld.”
“Wat een slecht mens!” zeiden de nette mensen. “Werken voor de keizer! Bah! En er nog rijk mee worden
ook!”
Niemand wilde hem als vriend.
Maar Jezus wilde dat Matteüs een van zijn bijzondere vrienden werd.
“Kom mee”, zei Hij. En Matteüs liet zijn geld liggen en ging mee!

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 1).
Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht
gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een
vis uit vangen. Plak dit met kneed gom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord
gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat
hen de vissen in de juiste volgorde ‘zwemmen’. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes
maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in
kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

Raad eens
Neem verschillende afbeeldingen mee van mensen met autoriteit, misschien een afbeelding van een
politieagent, brandweerman, leraar of je ouders. Laat de kinderen vertellen wat voor soort persoon er op de
afbeeldingen staan. Waarom hebben deze personen gezag? Gezag is nodig om hun werk te kunnen doen. Een
politieagent heeft gezag nodig om ons veilig te houden en een ouder heeft gezag om het hun
verantwoordelijkheid is om voor ons te zorgen. Vandaag lezen we over iemand anders die gezag had, Jezus.
Doordat Jezus de Zoon van God en de Messias van de wereld is, is Hij in de mogelijkheid om gezag over de
wereld te hebben. Dit gezag wordt gezien in Zijn aardse bediening. Zijn onderwijs en genezing van de zieken
toonden aan dat Jezus grote autoriteit had.

KNUTSELWERKJES
Jezus vervult profetie
Geef elk kind een kopie van het blad “Jezus vervult profetie.” Laat hen de lege plakken in de verzen invullen en
daarna de plaatsnamen in de verzen omcirkelen. Laat hen dan lijnen trekken en de plaatsnamen en elk
Schriftgedeelte verbinden.
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In het duister leven
Verras de kinderen door het licht uit te doen in het lokaal. Nadat ze verrast gereageerd hebben op de
plotselinge duisternis, vraag hen wat er op dit moment nodig is. vele kinderen zullen opmerken dat er licht in
het lokaal nodig is. Neem de tijd om met de kinderen te spreken. Vraag hen bij welke dingen we licht nodig
hebben. Zonder licht kunnen we niet lezen of zien waar we gaan. We kunnen niet leven zonder licht. Nadat je
het licht weer hebt aangedaan, leg jet aan de kinderen uit hoe de profeet Jesaja de heidenen zag als levende in
de duisternis. Ze kenden God niet en werden daarom beschreven als levend in de duisternis. Jesaja profeteerde
dat er een groot licht naar Galilea zou komen en dat de heidenen zouden kunnen zien. In de les vandaag lezen
dat Mattheüs begreep dat Jezus de vervulling van deze profetie was. Jezus en Zijn boodschap, “Bekeert u, want
het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (NBG), diende als een licht voor de mensen die leefden in de
duisternis. Zijn bezoek stond hen toe om God voor het eerst te zien.
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IJSBREKERTJES

Jezus dient in Galilea
Geef elk kind een kopie van de bladen “Jezus dient in Galilea.” Laat hen de voetafdrukken uitknippen en het
rond het vers uit Mattheüs 4:23 plakken. Maak gebruik van de nummers op de voetafdrukken.

KNUTSELACTIVITEITJES

Vissers van mensen
Materialen te gebruiken bij dit spel: een grote plastieken bak; visnet; plastieken poppetjes (i.e. klein zakje met
soldaatjes); timer; theedoek (om als blinddoek te gebruiken bij oudere kinderen).
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Lees Mattheüs 4:18-19 voor aan de kinderen en leg uit dat ze een spel zullen spelen dat hen zal voorbereiden
om “vissers van mensen” te zijn. Laat de kinderen één voor één mannen uit het water vissen. Zet de timer op 1
minuut. Tel hoeveel plastieken mannetjes de kinderen in 1 minuut met het net uit het water kunnen vissen.
Laat hen de mannetjes op tafel leggen. Wanneer de groep groot is, kan de tijd korter gemaakt worden. Nadat
alle kinderen een beurt hebben gehad, geef je een prijs aan de beste visser. Bij oudere kinderen kun je een
blinddoek gebruiken om het een grotere uitdaging te maken. Als de tijd het toelaat kun je de kinderen een
ronde zonder de blinddoek laten vissen en een ronde met de blinddoek om zo de resultaten te vergelijken.
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Volgen en vinden
Leg verschillende voetafdrukken doorheen het lokaal (teken deze op papier en knip ze uit). De voetafdrukken
moeten zo gelegd zijn dat er een pad gevormd is om te kunnen volgen. Dit pad noemt, “de stappen van Jezus.”
Laat de kinderen in groepjes of in een rij jou volgen langs het pad. Langs de weg zouden er verschillende
locaties moeten zijn waar je stopt. Elke van deze locaties hebben een naam van een plaats waar Jezus kwam
gedurende het begin van Zijn bediening (i.e., Galilea, Kafarnaüm, etc.). Neem bij elke plaats wat tijd om aan de
kinderen de plaats te beschrijven van hoe het in Jezus’ tijd geweest zou kunnen zijn. Leg uit wat de reden was
waarom Hij daar kwam en wat Hij daar deed. Bijvoorbeeld, Hij ging naar Kafarnaüm om de druk van de
Farizeeën te vermijden en terwijl Hij daar was, onderwees en predikte Hij in de synagogen, genas vele zieken.
Het einde van het pad zou in het midden van het lokaal moeten zijn, waar de kinderen kunnen zitten om naar
de les te luisteren. Het doel van deze activiteit is om uit te leggen wat Jezus tijdens Zijn aardse bediening deed
en waarom Mattheüs Zijn reizen vermelde.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 6  JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN
©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

JEZUS VERVULT PROFETIE
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JEZUS DIENT IN GALILEA
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JEZUS DIENT IN GALILEA
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JEZUS ROEPT ZIJN DISCIPELEN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 4:12-25

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen
en volgden hem.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Lees Mattheüs 4:17. Welke boodschap begon Jezus te verkondigen?

 Noem de eerste vier discipelen die Jezus riep.
1.____________________

2.____________________

3.____________________

4.____________________

 Welke job hadden deze mannen? ________________________________

_________ maken” (Mattheüs 4:19).
 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes __________ Jezus.
 Wat deed Jezus in Galilea?
 HIJ PREDIKTE IN DE SYNAGOGEN

HIJ GENAS VERSCHILLENDE ZIEKTEN

 HIJ VERKONDIGDE HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK HIJ DEED ZE ALLEDRIE
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Jezus zei tot hun: “ _______________ dan zal ik van jullie vissers van
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___________________________________________________________
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KLEURPLAAT 1
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15

