
 Les 6 – Dieren in de bijbel 

 
 Lezen uit de Bijbel      Marcus 1:16-21 

   

 
 

  
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie 

vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het 

herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter 
in de boot en volgden hem. 

  
Verklaring: 

hun netten uitwierpen: Dat waren werpnetten 
vissers van mensen: Dat wil zeggen dat ze mensen zouden gaan winnen voor het Koninkrijk van God 

  
herstellen van de netten: Netten scheuren nog al eens en als vissers even tijd over hadden, gingen ze 

die netten weer repareren. In Nederland noem je dat ook wel: netten boeten. 
  

Het was nogal een risico om Jezus te volgen, want dan hadden ze geen inkomen meer voor zichzelf 
en hun gezinnen. Jezus riep hen. Eigenlijk is dat heel mooi. God riep ook Adam: Adam, waar ben je? 

Hij roept ook jou bij je naam. We kunnen antwoorden: Hier, Here, ik wil u dienen. Heb jij al 
geantwoord?  

  

 
 
 
 
 
 
Kringgesprek     
  
Wat is je hele naam? Heb je ook een koosnaam? Dat is een naam waarmee iemand je noemt die heel 
erg op je gesteld is. 
Wat betekent je naam? Waarom hebben je ouders je zo genoemd? Houd je van je naam of zou je 
anders willen heten? 
Noem je iemand wel eens met een scheldnaam? Kun je iemand daar mee kwetsen?  
Hoe voel je je zelf als iemand je uitscheldt? Misschien lach je wel, maar van binnen vind je het rot.  
Zou God je bij je naam kennen?  
  

   

 
 
 
 



VERTELLEN 
 
33 – Van een visser die in een net terecht kwam   
  
'Goeiemorgen, Johanna!' 
In de deuropening van het kleine vissershuisje te Kapernaüm verschijnt een breedgebouwde man. Hij 
stinkt naar vis. Z'n handen zijn rood en kapot van het inzouten van de vis. Zijn kleren zitten onder de 
schubben, maar zijn bruinverbrande gezicht straalt van levenslust. 
'Goeiemorgen, Simon!' zegt zijn vrouw. 
'Ben je nu al terug?' 
Ze wil snel wat geitenmelk en brood voor Simon halen. 
'Laat maar, vrouw.' Simon gebaart met zijn handen dat het niet hoeft. 'Ik ga zo weer terug om me te 
wassen in het meer. Maar eerst wil ik weten of het echt waar is.' 
'Wat?' 
'Is Jezus in onze straat komen wonen, of heeft Andreas dat uit zijn grote duim gezogen?' 
'Jaja!' klinkt het blij. 'Het is echt waar. Ik heb al met Maria, zijn moeder, gesproken.' 
'Dan...' schreeuwt Simon opgewonden, 'Moet ik er snel naar toe, heel snel.' 
Weg istie. 
'Hé, Simon, wacht! Je kan toch zo niet...' wil zijn vrouw nog zeggen, maar het is al te laat. Simon gaat 
zoals hij is naar Jezus. 
'Rabbi Jezus!' roept hij blij als hij Hem ziet. Hij wil Hem wel omhelzen, maar op het laatste ogenblik 
bedenkt hij zich. O ja, zijn kleren zijn vies van de vis. 
'Wat fijn, Jezus, dat U hier komt wonen.' 
Jezus is ook blij om Simon te zien. Hij vraagt hoe het met de visvangst gaat. 
'Fantastisch!' antwoordt Simon. 'Als het zo doorgaat kan ik gauw een nieuwe boot laten bouwen. De vis 
wordt zelfs in Jeruzalem verkocht. Maar U, Heer, gaat U hier een timmerwinkel voor uzelf beginnen?' 
Jezus zegt glimlachend: 'Nee, Simon. Ik ga ook vissen.' 
Daar snapt Simon niks van. Gaat de Heer vissen? 
'Heb je zin om vanavond met je broer bij mij op bezoek te komen?' vraagt Jezus, die zijn verbazing 
bemerkt. 
'Dan hoor je er meer over.' 
Eigenlijk kunnen vissers 's avonds niet op bezoek gaan. Dan moeten ze vissen. Maar voor een keertje 
moet het werk dan maar wachten. Ze kunnen ook morgen overdag met het werpnet gaan vissen, dat is 
een net dat je met een grote boog uitgooit vanuit je schip en even later weer binnenhaalt. Soms zit er niks 
in, soms veel. 
 
Het nieuws dat Jezus in de stad is, gaat als een lopend vuurtje rond. Veel mensen willen Hem horen 
spreken. Zo komt het dat Simon en Andreas zich door de mensenmassa moeten heenwringen om in 
Jezus' huis te komen. 
'Daar zijn Petrus en Andreas!' zegt Jezus. 
Simon glimlacht. Hij is best trots op die bijnaam, die Jezus hem heeft gegeven. Petrus betekent kei of 
rots. De beide broers zoeken een plaatsje om te zitten. Iedereen kent die twee actievelingen. Andreas, 
altijd klaar om iemand te helpen. Simon, vrolijk, maar ook gauw kwaad, vooral als er ergens onrecht 
gebeurt. En in Kapernaüm gebeurt veel dat niet goed is.  
Weet Jezus dat? Jazeker. Luister maar naar zijn woorden. 
'Mensen, jullie moeten je bekeren, want het Koninkrijk van God komt eraan.' 
'Wat is dat Koninkrijk dan wel, Heer?' vraagt iemand. 
'Het is net een sleepnet,' bedenkt Jezus, 'waar je van allerlei vis in vangt. Brasem, paling, barbeel en 
sardientjes. God heeft allerlei soorten mensen nodig in zijn koninkrijk.' 
Een paar guerrilla’s  denken dat Jezus een leger gaat verzamelen om de Romeinen het land uit te jagen. 
In een donker hoekje kreunt een zieke vrouw. Jezus stapt over de mensen heen om bij haar te komen. 
Troostend legt Hij zijn hand op haar hoofd.  
'Ik ben gekomen om verloren mensen te zoeken en te redden. In Gods Koninkrijk wordt niet gewerkt met 
geweld, maar met liefde. Geloof je dat?' 
De vrouw voelt dat ze genezen is. Ze snikt. 'Ja, Heer, ik geloof...' 
Simon kijkt vol bewondering naar Jezus. Zoals Hij daar staat in het zwakke licht van een olielamp met al 
die mensen om zich heen... Zoveel mensen die de weg naar God kwijtgeraakt zijn... Simon heeft er geen 
woorden voor. Altijd zou hij bij Jezus willen blijven. Altijd... 
Die avond gaat hij laat naar bed. En nog kan hij niet slapen. Er stormen zoveel gedachten door zijn hoofd. 
 
Als de broers de volgende ochtend met een werpnet bij de zee staan te vissen zien ze Jezus komen met 
een groep mensen achter Zich aan. Simon gooit zijn netten neer en loopt de Heer tegemoet. 



'Waar gaat u heen, Meester?' vraagt hij onhandig. 
Jezus kijkt zijn vrienden aan en zegt: 'Kom dan zal ik je leren om mensenvissers te worden.' 
Meegaan met Jezus? Mensen vissen voor God Koninkrijk? Natuurlijk gaat hij mee. 
Denkt Simon niet aan zijn nieuwe boot? Aan veel geld verdienen? Aan zijn familie? 
O jazeker wel. Maar God zal voor alles zorgen. Daarvan zijn de twee broers vast overtuigd. Even later 
roept Jezus nog twee vissers, Johannes en Jakobus' om hem ook te volgen. Zo komt het dat de Heer die 
dag vier vissen vangt. Maar de grootste vis is toch wel de vrolijke Simon Petrus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEBED   

  

    Heer, u kent mijn 
naam. U weet alles van 
mij. Ook al doe ik wel 
eens dingen fout, toch 
houdt u van mij.  

    

   U roept mij om 
uw volgeling te 
worden. Ik wil ja 
zeggen, maar ik 
weet niet precies 
wat het inhoudt.  

 

 U roept ook andere 
kinderen. Soms scheld 
ik ze uit, maar dat is 
niet uw bedoeling. 
Sorry Heer. Geef mij 
ogen die zien wat u 
ziet.  

  

    Op weg gaan met u 
voor de rest van mijn 
leven. Dat is nog al 
wat. Geen idee waar ik 
uit zal komen. Het zal 
wel de beste weg zijn. 
Geef mij genade, 
alstublieft. Amen.   

    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

  
* Ken je iemand die van vissen houdt? Laat de kinderen die persoon dan eens 
interviewen. 
  
* Naar een complimentje vissen. 
Deel briefjes uit met een naam van iemand uit de groep erop. Ze moeten geheim 
houden voor wie het is. Laat ze voor dat kind een leuke positieve beschrijving 
maken. (Ook voor de leiding) Doe alle briefjes door elkaar en lees ze dan voor. 
Kunnen ze raden wie er bedoeld wordt? 
  
* Kun je aan een aquariumspel komen? Zo’n hengelspel met magneetjes? Speel dat 
dan even. 
  
*laat het boekje zien op de beamer of de computer: Over vissen en mensen 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekst   

  
Marcus 16:15 

  

Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het 

goede nieuws bekend. 

  

  

Gooi een bal naar een kind en laat ze de tekst opzeggen en de bal dan weer teruggooien. De bal stelt 

de wereld voor.  

Ze kunnen zich ook voortbewegen door de zaal/kamer en de leidster gooit de bal naar willekeurig wie.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
  

Wat voor karakter heb jij? 

  

Jezus zei dat het Koninkrijk van God net is als een sleepnet, dat allerlei 

soorten vis bijeenbrengt. 

Wat voor soort vis ben jij? 

  

Vul onderstaand vragenlijstje in en kijk aan het eind wat voor soort vis je bent. Misschien herken je je 

in meer dan één beschrijving. Kies dan de beschrijving die het meest bij je past. Leister/leider: Knip de 

tabel door en geef het tweede deel als ze klaar zijn om te kijken wat voor vis ze zijn.  

  

1 Vraag Ja nee soms   2 Je bent een:   

1 Sta je graag voor de 

spiegel? Word je graag 

bewonderd om wie je 

bent of wat je kunt? Hou 

je van glamour en 

rijkdom? 

        goudvis 

 

              

2 Hou je van avontuur en 

speel je graag buiten? 

Houd je van grapjes en 

sport? 

        dolfijn 

 

              

3 Wil je graag anders zijn 

dan de anderen? Ben je 

op jezelf en speel je het 

liefst op je kamertje? Ben 

je iemand die van kunst 

houdt? 

        zeepaardje 

 

              

4 Ben je graag in een 

groep? Ben je sociaal, 

heb je veel vrienden en 

vriendinnen? Wil je graag 

net zo zijn als de 

anderen? Ga je met de 

mode mee? 

        haring 

 



              

5 Je hebt je geheimpjes 

die niemand hoeft te 

weten? Als iemand echt 

close wil zijn met je ga je 

stoer doen. Je bent goed 

in het ertussenuit knijpen. 

        inktvis 

 

              

6 Vind je het leuk om 

anderen bang te maken? 

Kun je goed grote bekken 

geven? Is dat een manier 

om respect van anderen 

te krijgen? 

        haai 

 

              

7 Wil je het liefst vrienden 

zijn met iedereen, koste 

wat het kost? Zit je graag 

bij iemand op schoot? 

Ben je klefferig? Krijg je 

graag cadeautjes? 

        Zoenvisje 

 

              

8 Ben je slim en weet je 

je goed overal tussen uit 

te praten? Lieg je 

gemakkelijk om je uit 

moeilijke situaties te 

redden? Je wilt niet 

opvallen? 

        paling 

 

              

9 Je doet niet mee met 

de massa? Je sluit je 

gemakkelijk af en hebt 

maar één vriend of 

vriendin waar je alles aan 

vertelt?  

        oester 

 

              

10 Je ben gauw boos als 

ze iets tegen je zeggen? 

Je bent kattig en 

vertrouwt de anderen 

niet? Je voelt je vaak 

klein en onmachtig? 

        Stekelbaarsje  

 

  



*Speel het spel: visnet. Dat is een soort krijgertje maar degene die gepakt zijn houden de handen vast 

om zo een net te vormen. 

  

* Maak een tekening van een aquarium 

 

* Schrijf een briefje aan een denkbeeldige vriend/in om hem/haar van Jezus te vertellen. 

Versier de brief met onderstaand plaatje.  

  

  

  

*Vertel over het Ichthussymbool (het visje.) In de vroeg-christelijke kerk werd dit symbool veel 

gebruikt. In de catacomben in Rome kun je ze nog vinden. Het Ichthusteken is een vis. De 

verschillende letters van ICHTHUS betekenen het volgende: 

 I is de eerste letter van het woord Jezus  

 CH zijn de eerste letters van het woord Christus  

 TH zijn de eerste letters van het woord God  

 U is de eerste letter voor Zoon.  

 S is de eerste letter voor Redder.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1  Wat vroeg Jezus toen hij Petrus en 

Johannes riep? 

1  Een net wat door het water wordt 

getrokken 

2  Ken je een ander woord voor 

evangeliseren? 

2  Drogen en repareren (boeten) 

3  Wat is een sleepnet?  3 Mensen vissen  

4  Wat moet je na afloop van het vissen met 

je net doen? 

4 Een vis   

5  Wat is het Griekse woord voor vis? 5 Kom en Ik zal je vissers van mensen 

maken  

6  Wat was het geheime teken voor een 

christen in het oude Rome? 

6  Een visje op de achterruit 

7 Hoe zie je aan een auto of hij van een 

Christen is?  

7  Grote vis 

8  Waarin zat Jona?  8 Vijf broden en twee visjes  

9  Wat gaf een jongen eens aan Jezus? 9  Een geldstuk 

10  Petrus moest eens een vis vangen om de 

belasting te betalen voor Jezus. Wat had 

die vis in zijn bek? 

10  ICHTHUS 

  

  

  

  

  

  

Antwoorden: 1-5     2- 3    3- 1   4- 2    5-10     6-4    7-6    8-7    9-8    10-9  

 
 

 


