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Marcus 1:14-20

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus roept zijn eerste leerlingen:
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes.
Ze zijn aan het vissen bij het meer van
Galilea als Jezus voorbijkomt. Meteen
laten ze alles achter om hem te volgen.

Wat vooraf ging
Twee weken geleden lazen we het begin
van het Marcusevangelie. Daarin werd
Jezus door Johannes gedoopt bij de rivier
de Jordaan. Meteen daarna was Jezus
veertig dagen en nachten in de woestijn,
waar hij door de duivel op de proef werd
gesteld. (We slaan die verzen over omdat
ze een plek hebben in de lezingen van de
veertigdagentijd.) De lezing van vandaag
volgt meteen op die verzoeking in de
woestijn.

Johannes de Doper
Het verhaal begint met de woorden
‘Nadat Johannes gevangen was
genomen…’. Het wordt bijna terloops
gezegd, maar het is natuurlijk heel
schokkende informatie. Johannes is
gevangengenomen - niet omdat hij
een misdaad heeft gepleegd, maar
omdat hij zijn mond opendeed. Als een
oproerkraaier is hij opgepakt, en in
Marcus 6:14-29 valt te lezen hoe gruwelijk
het met hem afloopt. Maar het lijkt alsof
Marcus nu geen tijd heeft om dat te
vertellen. Hij wil eerst vertellen over Jezus,
die naar Galilea gaat om Gods goede
nieuws te verkondigen.
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Galilea

Vissers van mensen

Het is wel bijzonder dat Jezus juist in
Galilea gaat verkondigen. Galilea geldt
als het gebied van de heidenen, het is niet
de plek waar Israëls geloof tot bloei komt.
Maar toch moet Jezus’ verkondiging juist
daar beginnen. En daar roept hij ook zijn
leerlingen met zich mee.

Als mensen in de Bijbel geroepen worden,
gaan ze vaak iets doen dat lijkt op wat ze
eerder deden. De nomadenzoon Abraham
werd geroepen om op reis te gaan, de
herder Mozes werd geroepen om het
volk Israël te weiden. In het verhaal van
vandaag worden de vissers geroepen om
‘vissers van mensen’ te worden.

Rabbi of profeet?
Een rondreizende prediker met leerlingen
was in die tijd niet geheel onbekend.
Er waren verschillende joodse rabbi’s
die met hun volgelingen door het land
trokken. Daarbij ging het eigenlijk
altijd zo, dat een leerling naar een rabbi
toekwam met de vraag of hij zich bij hem
aan mocht sluiten. Maar bij Jezus gaat
het andersom. Bij hem zijn het niet de
leerlingen die de rabbi kiezen; hier kiest
de rabbi zijn leerlingen. Daarmee laat
Jezus zichzelf zien als een profeet – ook
de profeet Elia riep zijn leerling Elisa om
hem te volgen.

Meteen
De vissers die door Jezus geroepen
worden, laten meteen hun netten achter
om hem te volgen. Dat is opmerkelijk,
zeker als je bedenkt dat in dit verhaal
eigenlijk nog niet veel gebeurd is. Marcus
heeft al wel verteld dat Jezus ging
verkondigen, maar nog niet dat Jezus
wonderen gedaan heeft zoals het genezen
van zieke mensen. Toch gaan die vissers
meteen met hem mee; blijkbaar voelen
ze aan dat er bijzondere dingen gaan
gebeuren.
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Wat laten ze achter?
De vissers stappen van het ene op het
andere moment in een totaal ander leven.
Wat ze achter laten, wordt nauwelijks
verteld. Van Simon Petrus weten we
dat hij getrouwd moet zijn geweest (zie
Marcus 1:30), van Jakobus en Johannes
wordt gezegd dat ze hun vader Zebedeüs
achterlaten in de boot. Hoe het met hem
verderging, wordt niet verteld.
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Kindermoment in de dienst
Kom de kerkzaal binnen, verkleed
als visser (regenjas of hoedje, hengel,
viskoffer, klapstoeltje). Ga op het podium
zitten. Zet alles klaar om te gaan vissen,
maak je hengel klaar door er (nep) aas aan
te doen, enzovoort. Vertel ondertussen:
‘Elke ochtend ga ik vroeg uit bed om
te vissen. Ik hoop dat dat ze vandaag
een beetje bijten. Ik wil veel vis vangen,
vandaag.
Ik vis niet voor de sport hoor. Ik vis
voor mijn avondeten. Twee visjes voor
bij de aardappels, en de rest verkoop ik
op de markt, want het geld kan ik goed
gebruiken…’
Gooi de hengel uit. Laat een stilte vallen
en tuur naar je dobber.
Sta na een tijdje op en doe je regenjas uit,
of je hoedje af. Je bent nu niet meer in de
rol van visser. Vertel:
‘Vandaag gaat het Bijbelverhaal over vier
mannen. Het zijn vissers. Elke dag gaan
ze naar het meer om vissen te vangen.
Ze verkopen de vissen op de markt. Zo
verdienen ze geld. Op een dag komt Jezus
naar het meer. Hij roept hen: “Kom, volg
mij!”
Zouden de mannen hun werk voorgoed
achterlaten en met Hem mee gaan?
Zou jij je werk en alles waar je mee bezig
bent zomaar achterlaten?
In de eigen ruimte horen we hoe het
verhaal afloopt.’

Gebed
Lieve Vader in de hemel,
‘Volg mij’, als ik die woorden hoor
dan denk ik aan die wandeling.
We liepen over een smal paadje
dat steeds smaller werd.
We klauterden over boomstronken.
‘Volg mij maar’, zei mama
en ze wees de weg.
Dan denk ik aan het spel in de kring.

Meester deed gebaren voor
en wij deden ze na.
‘Volg mij maar’, zei meester
en we deden zoals hij.
Vader in de hemel
als U ‘volg mij’ zegt,
dan wil ik achter U aan gaan.
Dan wil ik leven zoals U dat deed:
omzien naar anderen,
helpen, geduldig luisteren.
Wilt U mij laten zien
hoe ik U kan volgen?
Amen

Lied
Er loopt een man die helpers zoekt
Er loopt een man die helpers zoekt,
hij wandelt langs het water.
Hij kent de mensen en hij roept:
‘Ga mee op weg naar later!

Jij daar, jij daar,
ik kijk ook naar jou.
Jij bent kind van
God, kom maar gauw!’
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Tekst: Erik Idema
Muziek: Gerard van Amstel

Werkblad en tips
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Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt
werkbladen bij de verhalen in
Kind op Zondag. Met paperclips en
een rietje vissen de kinderen op vissen op
van het werkblad. Het andere werkblad
voor de oudere kinderen helpt bij de
dramaopdracht: ‘de journalist interviewt
de visser die zijn netten aan de wilgen
hangt en Jezus volgt’. Het is een blad vol
met richtvragen voor een interview.

Jij bent Simon,
ik weet wie je bent.
Jij wordt Petrus
als je mij kent.
Jij bent eerlijk,
ik zag je meteen.
Jij, Natanaël,
ga met me mee.’
Er loopt een man die helpers zoekt,
hij wandelt langs het water.
Hij kent de mensen en hij roept:
‘Ga mee op weg naar later!

Derde zondag na Epifanie
Jaar B
Lezing uit het Oude Testament

1 Samuël 3:1-10 (18)

Antwoordpsalm

63

Epistellezing

(1 Korintiërs 6:11b-14)

Lezing uit het Evangelie

Marcus 1:14-20

10 januari t/m 14 februari 2021 | Kind op Zondag

13

Vertellen
Kom, volg mij

24 januari 2021

Marcus 1:14-20

24 januari 2021

Vertelling 4–7 jaar

Werkvormen
4-7 jaar

Kom, volg mij

Gesprek: Wat waren de mannen aan
het doen, toen Jezus hen riep? Wat
vraagt Jezus? Wat doen de mannen?
Wat vinden jullie ervan dat ze zomaar meegaan?
Herhaal vervolgens samen het verhaal door de
platen te bekijken in de Kijkbijbel van Kees de
Kort (NBG).

Aan de rand van het meer staan twee vissers. Het zijn broers. Ze heten Simon en
Andreas. Ze hebben allebei een groot net vast. Eerst zwaait Simon het net met een
grote boog, plons, het water in. Aan het net zit een touw. Simon houdt het touw stevig
vast. Andreas zwaait het net met een grote boog het water in. Ook hij houdt het touw
stevig vast. Simon trekt een beetje aan het touw. Is het net al zwaarder? Zitten er vissen
in? Als je visser bent, moet je kunnen wachten. Wachten tot er genoeg vissen in je net
zitten.
Er komt een man aan. Het is Jezus. Simon en Andreas kijken op.
‘Kom’, zegt Jezus. ‘Volg mij!’
Wat doen Simon en Andreas? Wachten ze tot hun netten vol zijn? Nee, ze laten de
netten los. Ze draaien zich om en lopen naar Jezus.
Verderop ligt een boot. In de boot zitten drie mannen. Een vader met twee zonen.
Jakobus en Johannes. Ze hebben een groot net vast. Het net is kapot. Het zit vol
scheuren. Samen repareren ze het net. Jakobus en Johannes zien Jezus.
‘Kom’, zegt Jezus. ‘Volg mij!’
Wat doen Jakobus en Johannes? Maken ze hun werk af ? Nee, ze laten het net vallen. Ze
klimmen uit de boot en gaan naar Jezus toe. Hun vader kijkt hen na.
Jezus gaat verder. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes gaan met hem mee.
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Spel: Vissen vangen. Er zijn twee tikkers.
Zij zijn vissers. Beide houden een uiteinde van een lange sjaal vast. Ze proberen
samen met de sjaal iemand anders te omsingelen, te vangen in hun net.

p
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Creatief: Teken kleine vissen van
ongeveer 5-10 cm. Kleur ze in en
knip ze uit. Maak met een perforator
een gaatje in de kop van de vis, en hang de
vis aan een paperclip. Maak hengels door een
magneet aan een touwtje te maken en het
touw aan de stok te knopen. Leg de vissen in
een bak en hengel ze op.
Tip: Maak vooraf de hengels, of maak ze terwijl
de kinderen de vissen kleuren.

Gesprek: Wat waren de mannen aan
het doen, toen Jezus hen riep? Wat
vraagt Jezus? Wat vinden jullie ervan
dat ze zomaar meegaan? Wat zou jij gedaan
hebben als je een van de mannen was, denk
je? Jezus zegt: ‘Volg mij.’ Wanneer zou iemand
dat tegen jou (kunnen) zeggen? Kun je een
situatie bedenken waarin jij het tegen iemand
anders zegt?
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Creatief: Teken op gekleurd papier
een grote vis en knip deze uit. Welke
verhalen weet jij over Jezus? Schrijf
deze in een paar woorden op de vis of maak er
een tekening over op de vis.
Tip: Maak samen zo veel mogelijk vissen en
maak er een lange slinger van of hang ze in
een visnet.
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Zingen: Zing samen het lied ‘Er loopt
een man die helpers zoekt’, en/of het
lied ‘Simon en Andreas waren vissers’.
Zie www.kindopzondag.nl

Interview: Vorm duo’s. Het ene
kind is de journalist, het andere
een van de leerlingen. De journalist
interviewt de leerling. Stel vragen als: ‘Vond
je het moeilijk om de netten achter te laten?’
‘Waarom ging je met Jezus mee?’ ‘Had je al
over Jezus gehoord?’ Leef je in in de personages. Er zijn geen foute antwoorden.

Vertelling 8–12 jaar
Vier vissers
Als je visser bent, moet je hard werken. Je moet vroeg uit bed, want in de ochtend
zwemmen de vissen het makkelijkst in je net, lijkt het wel. Je moet sterk zijn. Het net is
groot en met een flinke zwaai gooi je hem het water in. Als het net vol met vis is, trek je
het naar je toe. En dat is zwaar!
Daarna moet de vis worden schoongemaakt. De vis moet worden verkocht… En als
er dan nog tijd over is, moet je je netten schoonmaken en repareren. Tot slot alles
opruimen en naar huis. Gauw eten en op tijd naar bed, want de volgende dag moet je
er weer vroeg uit.
Simon en Andreas zijn vissers. Ze staan aan de rand van het meer met hun voeten
in het water. Met een grote zwaai werpen je hun netten in het water. Aan het net zit
een touw. Dat houden ze stevig vast. Als straks het net vol vis zit, kunnen ze het net
hiermee naar de kant trekken.
‘Dag mannen’, horen ze opeens achter zich. Simon en Andreas kijken om. Op het
strand staat Jezus.
‘Kom’, zegt Jezus. ‘Volg mij!’
Even kijken de mannen naar hun netten. Dan kijken ze elkaar aan. Ze laten het touw
los, draaien zich om en gaan met Jezus mee. De netten drijven weg het meer op.
Een stukje verderop ligt een aantal vissersboten. Ze zijn op de kant getrokken. In een
van de boten zitten drie mannen. Het zijn Zebedeüs en zijn twee zoons, Jakobus en
Johannes. Zij zijn vannacht het meer op geweest. Vroeg in de ochtend kwamen ze
weer aan land. Hun netten vol vis. De vissen hebben ze inmiddels schoon gemaakt en
verkocht. Samen repareren ze een van de netten. Er zitten allemaal scheuren in.
Jezus loopt op hen af. Jakobus en Johannes kijken op.
‘Kom’, zegt Jezus. ‘Volg mij!’
Even kijken Jakobus en Johannes naar het net en naar hun vader. Dan stappen ze uit de
boot en lopen naar Jezus toe. Vader Zebedeus kijkt hen na. Het net hangt vergeten over
zijn schoot.
Jezus loopt verder langs het meer. Achter hem lopen Simon, Andreas, Jakobus en
Johannes. Samen beginnen ze een nieuw leven. Een leven met Jezus.

11-12 jaar
Gesprek: Jezus roept de mannen, en
ze gaan met hem mee. Wat laten ze
allemaal achter? Praat hier samen
over door. Wisten de mannen wat er zou
gebeuren als ze met Jezus mee zouden gaan,
denk je? Wat zou jij gedaan hebben als je een
van de mannen was?

l
o

Tekenen: Jezus roept niet alleen
Petrus, Andreas, Jakobus en
Johannes. In het totaal wijst Jezus
twaalf mannen aan. We noemen die mensen
apostelen. Weet jij wie het zijn? Je leest het in
Matteüs 10:2. Weet je verhalen over (een van)
de apostelen? Maak een tekening van Jezus
met de twaalf apostelen.
Onderzoeken: Petrus, Andreas,
Jakobus en Johannes zijn heel bekend
geworden. Ze zijn de wereld in getrokken om over Jezus te vertellen. Ze hebben
brieven geschreven. En er zijn heel veel
mensen naar hen vernoemd. Denk maar aan
Petrus: Peter, Pieter, Piet. Zoek de betekenis
van de vier namen op en bedenk welke namen
allemaal afgeleid zijn van deze vier namen.
Kennen jullie kinderen met een van deze
namen?
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