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Ontdek je Doel
WORD EEN VISSER VAN MENSEN

Efeziërs 1:16-18 GNB

Daarom dank ik God onophoudelijk voor u. Ik 
gedenk u in mijn gebeden en smeek de God van 
onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer 
toekomt, u de geest van wijsheid en inzicht te geven, 
zodat u hem echt leert kennen. En ik vraag hem uw 
hart te verlichten. Dan zult u inzien wat u mag 
verwachten nu hij u geroepen heeft, en zult u 
begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal 
verdelen onder wie hem toebehoren. 

Lucas 5:1-11 HTB

1 Op een dag was Hij bij het meer van Galilea. De 
mensen drongen van alle kanten tegen Hem op, 
want zij wilden horen wat Hij over God zou 
vertellen. 2 Hij zag twee boten liggen die half uit 
het water waren getrokken. De vissers stonden iets 
verderop hun netten schoon te spoelen. 3 Jezus 
stapte in de boot van Simon en vroeg of hij Hem 
een stukje van de oever wilde afduwen. Daarna 
ging Hij zitten om de mensen meer over God te 
vertellen. 

4 Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: 
‘Vaar het meer eens op naar diep water en gooi 
daar jullie netten uit.’ 5 ‘Maar Meester,’ antwoordde 
Simon, ‘wij zijn de hele nacht aan het vissen 
geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U 
het zegt, zal ik het nog eens proberen.’ 6 Zij deden 
wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat 
hun netten begonnen te scheuren. 

Lucas 5:1-11 HTB

7 Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen 
te komen helpen. Even later was in beide boten 
zoveel vis dat die bijna zonken. 8 Simon Petrus 
was hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jezus 
op de knieën viel en zei: ‘Ga maar van mij weg, 
Here. Ik ben veel te slecht om bij U in de buurt te 
zijn.’ 9 De andere mannen konden het ook bijna 
niet geloven dat zij zoveel vis hadden gevangen. 

Lucas 5:1-11 HTB

10 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze 
zagen. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang 
meer. Van nu af aan zul je een visser van mensen 
worden.’ 11 De mannen trokken hun boten op de 
wal, lieten alles voor wat het was en gingen met 
Jezus mee.

Lucas 5:1-11 HTB
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1. Laat Jezus in je boot.

4 Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: 
‘Vaar het meer eens op naar diep water en gooi 
daar jullie netten uit.’ 5 ‘Maar Meester,’ antwoordde 
Simon, ‘wij zijn de hele nacht aan het vissen 
geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U 
het zegt, zal ik het nog eens proberen.’ 6 Zij deden 
wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat 
hun netten begonnen te scheuren. 7 Zij wenkten de 
mannen in de andere boot om hen te komen 
helpen. Even later was in beide boten zoveel vis 
dat die bijna zonken.

Lucas 5:4-7 HTB

8 Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat 
hij voor Jezus op de knieën viel en zei: ‘Ga maar 
van mij weg, Here. Ik ben veel te slecht om bij U in 
de buurt te zijn.’

Lucas 5:8 HTB

• Minderwaardig

• Potentieel

9 De andere mannen konden het ook bijna niet 
geloven dat zij zoveel vis hadden gevangen. 
10 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 
die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze 
zagen. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang 
meer. Van nu af aan zul je een visser van mensen 
worden.’ 11 De mannen trokken hun boten op de 
wal, lieten alles voor wat het was en gingen met 
Jezus mee.

Lucas 5:9-11 HTB
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We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen 
in Christus Jezus om het goede werk te doen dat 
hij heeft voorbereid.

Efeziërs 2:10 GNB

2. Herstel je net.

• Netwerk Sterke netten = sterke relaties.

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie 
volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 
bijdraagt aan het goede.

Romeinen 8:28 NBV

3. Gooi je net uit.
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• Ontwikkel wat je van God 
ontvangen hebt.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als 
evangelisten en nog weer anderen als herders en 
leraars, 12 om de heiligen toe te rusten, tot het 
werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 
van Christus. 

Efeziërs 4:11-12 HSV

• Gebruik wat je van God ontvangen 
hebt.

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave 
zoals hij die ontvangen heeft, als goede 
beheersers van de veelsoortige genade van God.

1 Petrus 4:10 HSV

Mijn levensdoel is om God te dienen
door anderen te dienen.

1. Laat Jezus in je boot.

2. Herstel je net.

3. Gooi je net uit.


