
 
 

 

BEGINZIN 

De zon schittert fel op het water van het meer van Galilea. 

 

VERTELSCHETS  

• Andreas luistert naar Johannes de Doper. 

• Er zijn nog veel meer mensen gekomen om te luisteren. 

• Andreas gaat terug met zijn gedachten naar het moment dat Johannes een zekere Jezus doopte. 

Hij denkt aan de duif (Geest) die neerdaalt en de woorden ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een 

welbehagen heb’. 

• Andreas komt met zijn gedachten weer terug in het nu. Hij ziet in de verte een man lopen. 

• Johannes zegt: Zie, het Lam Gods 

• Er werden in de tempel veel lammeren geslacht. Maar deze offers waren niet genoeg om te betalen 

voor de zonde. Daarom komt de Heere Jezus nu naar de aarde. Andreas hoort hoe Johannes de 

Heere Jezus aankondigt als het Lam Gods. Het grote Offer! 

• Andreas staat op en volgt Jezus.  

• Jezus draait zich na een tijdje om en vraagt: Wat zoekt u?  

• Andreas stelt een vraag terug: Rabbi, waar logeert U? 

• Jezus antwoord: Kom en zie! 

• Andreas vindt hier de Heere Jezus. Heb jij Hem al gevonden? Hij wil ook jouw Messias zijn! 

• De volgende dag gaat Andreas zo snel mogelijk naar zijn broer Simon Petrus en zegt: Ik heb de 

Messias gevonden. 

• Andreas brengt zijn broer Simon Petrus bij Jezus. Andreas was er zo vol van. Hij had de Messias 

gevonden! Hij wilde dat ook zijn broer de Messias leerde kennen. Ken jij deze Messias? Zo niet, 

wacht dan niet langer en geef je hart aan Hem. Of zeg je ja, ik ken Hem. Mag ik dan een vraag aan 

je stellen? Zien en merken jouw broer(tjes) en/ of zus(jes) ook aan jou dat jij Hem kent? 

• Simon Petrus gaat mee en Andreas brengt hem bij de Heere Jezus.  

• Jezus ziet Simon en vertelt zonder dat Simon iets heeft gezegd dat hij Simon is. Hij geeft hem ook 

een nieuwe naam: Kefas of ook wel Petrus. 

• Zo mag ook Petrus de Heere Jezus vinden. 

 

SLOTZIN  

Van dat moment af volgen Andreas en zijn broer Petrus Jezus. Ze laten familie en bezittingen achter en 

volgen Jezus, de Messias. 


