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Dia  Teksten Jezus begint aan zijn opdracht 

1 Welkom bij het volgende verhaal over Jezus!  

Na het avontuur in de Tempel toen Hij 12 jaar was, woonde Jezus nog jarenlang in Nazareth. Hij groeide er op net als andere kinderen en leerde veel van 

Jozef en van zijn Moeder Maria. Over zijn tienertijd staat verder niets in de Bijbel.  

Het verhaal dat je nu gaat horen, is jaren later … Alle vier de Evangelisten hebben erover geschreven. Matteüs (hoofdstuk 3 en 4), Lucas (hoofdstuk 3 t/m 

5), Marcus (hoofdstuk 1en 3) en Johannes (hoofdstuk 1).  

2 Jezus is 30 jaar wanneer voor Hem de tijd is aangebroken om vanuit Nazareth door het hele land Israël te gaan trekken. Tijd om te beginnen aan de 

opdracht waarvoor Hij vanuit de Hemel naar de aarde  was gekomen en mens geworden.  

3 Op dat moment is zijn achterneef Johannes in het hele land bekend als de Doper. Van overal komen de mensen naar hem toe om zich in de rivier de 

Jordaan te laten dopen. Niet met een klein beetje water zoals bij onze Doop, maar echt de rivier in die gelukkig niet al te diep is.  

Je laten dopen was een teken dat je spijt had van slechte dingen die je gedaan had en dat je je leven wilde beteren.  

4 Johannes laat er geen misverstand over bestaan. Hij zegt: “Bekeert u, mensen, want het Koninkrijk van God komt. Maar ik kan u alleen met water dopen. 

Na mij komt iemand die zal dopen met de Heilige Geest.”  

5 Niet veel later staat op een dag een onbekende jonge man in de rij om gedoopt te worden. Het is Jezus. Wil Jezus zich laten dopen? Jezus die geen 

enkele zonde heeft begaan? 

6 Dat denkt Johannes ook. Als Jezus de Jordaan instapt, zegt hij: “Ik zou door U gedoopt moeten worden en U komt naar mij?” Maar Jezus zegt: “Doe het 

toch maar.” 

7 Als Jezus uit het water komt, ziet Johannes de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdalen. En uit de Hemel klinkt de stem van God: “Dit is mijn geliefde 

Zoon. ” 



8 Na zijn Doop gaat Jezus naar de woestijn. Veertig dagen lang vast Hij.  

Veertig dagen niet eten waar je zin in hebt. Nou weet je waarom de Vastentijd ook Veertigdagentijd wordt genoemd.  

Na zo lang weinig gegeten te hebben, heeft Jezus veel honger. Nu grijpt de duivel zijn kans.  

9 Met een verleidelijke stem zegt hij: “Als jij de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood moeten worden.”  

Maar Jezus antwoordt: “Een mens leeft niet van brood alleen, maar ook van het Woord van God.” 

10 Nu neemt de duivel Jezus mee naar een hele hoge muur en zegt: “Als jij de Zoon van God bent, laat je dan gewoon vallen. Want dan zal God toch zijn 

engelen opdracht geven om je op te vangen?” Maar Jezus antwoordt: “ In de Bijbel staat dat je God niet op de proef mag stellen.” 

11 “Veel geld  en macht, dat zal Hij vast wel willen hebben”, denkt de duivel, en hij neemt Jezus mee naar een berg om Hem alle aardse rijkdom te laten 

zien.  “Dit alles zal ik jou geven als je voor mij zult kiezen en mij zult aanbidden.”, zegt hij, terwijl hij een gemeen lachje nog net weet te verbergen. 

Nu heeft Jezus er genoeg van. “Ga weg, Satan,” zegt Jezus, alléén God mag aanbeden worden!” Toen liet de duivel Hem eindelijk met rust. 

12 PAUZE 

13 In de woestijn, ver van alle drukte, heeft Jezus na kunnen denken over zijn opdracht. Om te beginnen gaat Hij de mensen uit Galilea, de streek waar Hij is 

opgegroeid, vertellen over God, zijn Vader, en over het Koninkrijk van Vrede dat God voor de mensen wil. 

14 Hij gaat naar de synagogen. Zo heten de kerken van de Joden. De Joden kennen de oude Bijbelboeken goed, maar toch, zoals Jezus over het geloof 

spreekt dat is nieuw voor hen. Ze zijn onder de indruk. Een nieuwe leraar?  

Zijn dorpsgenoten uit Nazareth zijn nog meer verbaasd. “Is dat niet de zoon van Jozef, de timmerman! Waar haalt Hij al die wijsheid vandaan?” 

15 Niet lang daarna loopt Jezus weer langs de Jordaan. Johannes de Doper ziet Hem en zegt: “Kijk, die man daar,  dat is de Zoon van God. Hij is degene die 
ik bedoelde toen ik jullie zei dat na mij iemand komt die veel belangrijker is dan ik.”  

16 Twee mannen die dit horen, gaan meteen achter Jezus aan. Daar moeten ze meer van weten! Het zijn Andreas en een jongeman die ook Johannes heet.  

Jezus draait zich om en vraagt vriendelijk: “Wat willen jullie?” Ze antwoorden: “ Meester, waar woont u?” “Kom maar mee.”, zegt Jezus.  

17 Vanaf dat moment worden Andreas en Johannes leerlingen van Jezus.  
Deze Johannes zal later als hij oud is, schrijven over wat hij met Jezus heeft meegemaakt. En dát is nu het Evangelie van Johannes. 

18 De volgende dag  vraagt Andreas zijn broer Simon mee te gaan naar Jezus. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar Jezus kijkt hem aan en zegt: “Jij 
bent Simon. Jij zult Petrus genoemd gaan worden.”  
Bij de Joden hebben namen vaak een betekenis. De naam Petrus betekent ´rots´. Jezus weet dat Petrus later de eerste Paus zal worden van de Kerk; als 
een stevige rots voor zijn Kerk in alle eeuwen die volgen. 

19 Simon en Andreas zijn vissers van beroep.  Ze wonen aan het meer van Galilea. Op een dag komt Jezus daar tot de mensen spreken. Iedereen die maar 
kan, komt naar de oever van het meer om te luisteren. Zoveel mensen!  



20 “Simon”, vraagt Jezus, “wil je Mij in je boot een stukje van de kant af roeien? Dan kunnen de mensen Mij beter zien en horen.” 

21 Nadat Hij klaar is met spreken, zegt Jezus tegen Simon: “Roei nu naar het diepe en gooi je netten uit.” “Maar Meester”, protesteert Simon, “er zit hier 
geen vis. We zijn de hele nacht op visvangst geweest en hebben niets gevangen! Maar okay, ik zal doen wat U zegt.” En hij en Andreas roeien het meer 
op en gooien de netten uit. 

22 Een wonder! Meteen zitten er zoveel vissen in hun netten dat deze bijna scheuren. Ze roepen vrienden in een andere boot om te komen helpen.  

23 Die laten zich dat geen twee keer zeggen! Wat een vangst. De vissen vullen ook hun boot. 

24 Alle vier de vissers kijken met ontzag naar Jezus. Simon valt op zijn knieën voor Hem neer en zegt: “Heer, ik ben maar een zondig mens.” 

Jezus kijkt Simon aan en antwoordt: “Voortaan zul je geen vissen meer vangen, maar mensen.” 

Daarmee bedoelde Jezus dat Hij wilde dat Simon Hem zou helpen mensen te redden. 

25 Simon, maar ook zijn broer Andreas, en Johannes en zijn oudere broer Jacobus, nemen een moedig besluit: ze brengen hun boten aan land en laten alles 
achter om Jezus te volgen. 

26 Jezus weet dat Hij niet in zijn eentje de hele wereld kan vertellen over Gods Koninkrijk. Hij heeft helpers nodig om overal het goede nieuws te brengen. 

Na een nacht van gebed kiest Jezus uit alle volgelingen nog acht andere mannen uit.  

27 Dat zijn Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus de zoon van Alfeüs, Simon met de bijnaam ‘IJveraar’, Judas de broer van Jakobus en Judas 
Iskariot. Samen zijn zij de twaalf apostelen. Zij zullen de komende drie jaar alles horen wat Jezus vertelt en met eigen ogen de wonderen zien die Jezus 
overal in het land zal doen. Daarover meer in het volgende verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

   Alle rechten voorbehouden aan Stichting Kinderen bidden voor Kinderen  –  niet commercieel gebruik toegestaan met bronvermeldingen 

   Meer info: info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl    www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl  

Vanaf Aswoensdag, 14 februari 2018 Vanaf Aswoensdag, 14 februari 2018 

mailto:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/

