Les 16: leerlingen

Dit verhaal kun je in de
bijbel vinden in Mattheus 4
vers 18 tot 22 en
Johannes 1 vers 35 tot 51

Welke vrienden heb jij? Schrijf achter elke naam
wat je zo bijzonder aan hem of haar vindt.

Deze visser zit
zijn net te
repareren.
Welke twee
vissers zijn
precies
hetzelfde?

“Heb jij Jezus de laatste dagen nog gezien?” Andreas’ stem schalt over het water. Samen met zijn broer
Simon is hij aan het vissen in het meer van Galilea. Ze hebben een lang net bij zich. Ze lopen een eindje van
de kant af en laten het net in het water zakken. Daarna trekken ze het naar de oever, in de hoop dat er
iets in zit.
“Nee”, roept Simon terug “’k hoorde wel dat hij weer gezien is. De mensen vertellen dat hij preekt en
wonderen doet. Maar ik heb hem niet gezien nadat hij zo plotseling verdween.
“Wat een bijzondere ontmoeting was het toen, voordat hij zo opeens weg was” mijmert Simon, als ze wat
later aan de kant wat uitrusten. “Ja”, zegt Andreas. “Johannes de doper zei dat Hij het Lam van God was.
Dat was op de dag nadat hij gedoopt werd. Johannes en ik keken elkaar aan. We begrepen meteen van
elkaar wat we wilden. We liepen hem achterna. Ik zie nog voor me hoe hij zich omdraaide en vroeg wat we
wilden.
Man, hoe moet je dat zeggen? We willen weten wie u bent? Dat kan natuurlijk niet. Toen hebben we
gevraagd waar hij logeerde. Hij nodigde ons uit om te komen kijken.” Andreas staart in de verte, over het
water heen. In gedachten is hij weer terug, twee maanden geleden. “Het was ongeveer 4 uur. We raakten
aan de praat en zijn de verdere dag bij hem gebleven.”
“Je was zo vol van Hem” herinnert Simon zich. “ik moest meteen met je mee. Je zei dat jullie de Messias
gevonden hadden”.
Simon glimlacht als hij terug denkt aan die ontmoeting met Jezus. Hij herinnert zich wat Jezus hem bij de
begroeting zei: “Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je Petrus heten.”
“Weet je” zegt hij tegen Andreas “het lijkt of hij meteen weet wie en hoe je bent.”
“Ja” zegt Andreas “als ik nog terug denk aan de ontmoeting van Jezus met Natanaël. Wat keek die
beteuterd.
Het eerste wat hij tegen Natanaël zei was: Dat is nu echt een Israëliet, een mens zonder bedrog.
En het is toch zo. Natanaël kun je vertrouwen. Dat is een echte vriend. Maar hij is eerlijk tegen iedereen.”
“En toen hij verbaasd vroeg waar Jezus hem van kende”, herinnert Andreas zich, “zei Jezus: Ik zag je al
zitten onder de vijgenboom, voordat Filippus je kwam roepen.”
Kom op, we proberen het nog een keer. Petrus staat op en pakt het net op. Andreas volgt zijn voorbeeld.
“ja, door de dingen die Hij zegt, wil je steeds meer van Hem weten” Terwijl ze het water in lopen, praten
ze er nog even over door. “Ik hoop dat we hem snel weer zullen ontmoeten.”
Even later zijn ze verdiept in hun werk. Het net strak over het water houden en als ze diep genoeg zijn,
het net in het water laten zakken.
“Hé”, klinkt een stem vanaf de oever. “kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken.”
Simon en Andreas kijken op van het net. Jezus staat daar op de oever. Ze kijken elkaar aan.
Mogen zij leerlingen van Jezus worden? Want zoveel snappen ze wel van Zijn vraag, dat
hij hun Rabbi (Meester) wil zijn. Ze kijken elkaar aan, de twee broers, en ondertussen
lopen ze al naar de kant. Het besluit is genomen. Het net leggen ze aan de kant en ze
gaan met Jezus mee.
Ze zijn met z’n drieën langs de oever van het meer verder gelopen. Ze zien Johannes en Jakobus,
hun vrienden, in de boot bij hun vader zitten. Zij hebben vannacht gevist en zijn hun netten aan het
repareren.
“Kom, volg Mij” horen ze Jezus stem. Ook Johannes en Jakobus gaan graag met Jezus mee. Ze laten hun
vader, met de netten, in de steek.
Wat later komen ook Filippus
en Natanaël (Bartolomeüs) erbij.
Levi (Mattheüs), de
tolontvanger, gaat ook mee.
In totaal heeft Jezus 12
leerlingen!

