Voorbereiding schets 1
Schriftgedeelte
Johannes 1:41-43 en Markus 1:14-20
Thema
Petrus geroepen
Exegese
We behandelen Markus 1:14-20
Vers 14 – 15 Met de gevangenneming van Johannes komt er een einde aan zijn taak hier op aarde.
Vanaf die tijd ligt alle nadruk op de prediking van de Heere Jezus. De boodschap van Zijn prediking
wordt door Markus als volgt weergegeven:
- ‘de tijd is vervuld’: Daarbij moet je denken aan de door God bestemde heilstijd die Hij door
de mond van de profeten had aangekondigd (vergelijk hierbij Galaten 4:4).
- het Koninkrijk van God is nabijgekomen: Gods koninkrijk is het teken van Zijn heerschappij.
In de Heere Jezus komt die heerschappij nabij. Daarbij hoort een oproep of bevel, namelijk:
- bekeert u en gelooft het Evangelie’: Gods koninkrijk wordt daar zichtbaar waar mensen
zich in geloof en gehoorzaamheid aan Hem onderwerpen.
Joden geloofden ook in Gods heerschappij en baden regelmatig om de dag waarop Gods
heerschappij weer over heel de aarde zichtbaar zou zijn. Wat de Heere Jezus duidelijk maakt, is
dat Gods koninkrijk in twee fasen komt. De eerste is begonnen met Zijn komst, de tweede gaat in
bij Zijn wederkomst. Tot die tijd geldt van het koninkrijk dat het er is (door Jezus en zichtbaar in
mensen die in Hem geloven) en dat het er nog niet is (we wachten nog op de voltooiing). De tijd
tot de voltooiing is de genadetijd, de tijd om zalig te worden (vergelijk Hebreeën 3:7, 13 en 15 en
4:7).
Vers 16 – 20 De Heere Jezus kwam op aarde om Zijn werk te doen: lijden, sterven en opstaan om
verzoening en redding te bewerkstelligen en dieper: om de geschonden eer en deugd van Zijn
Vader te herstellen. Dat deed Hij alleen. Tegelijk moet je zeggen dat Hij vanaf het eerste begin
mensen heeft ingeschakeld. Zij moesten het Evangelie, het goede nieuws, bekend gaan maken in
de wereld. Daarvoor heeft Jezus hen geroepen. Als Jezus mensen zo specifiek roept, merk je Zijn
autoriteit. Hij maakt mensen bereidwillig om Hem van harte te volgen. De eersten die Jezus roept,
zijn allemaal visser van beroep en het zijn twee keer twee broers. Jezus gebruikt het beeld van hun
gewone werk om een belofte mee te geven voor hun toekomstige werk in Zijn dienst. Zoals ze nu
de vissen uit de zee halen, zullen ze door Gods kracht later mensen uit de wereld verzamelen. Een
paar dingen om bij stil te staan.
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Visser waren ‘middenklas mensen’. Niet heel rijk, niet heel arm. Johannes en Jacobus
hadden zelfs een bedrijf met ‘huurlingen’. Dat is een teken dat ze een behoorlijk bedrijf
runden. Deze discipelen verlaten hun werk en daarmee dus een goedbetaalde baan.
De discipelen waren geen ‘geleerde’ mensen. Soms denken mensen dat je een heel goed
verstand moet hebben wil je Jezus kunnen volgen en dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk.
Maar Jezus kan mensen met allerlei verschillende niveaus in Zijn dienst gebruiken, of het
nu een geleerde (Paulus) is of een eenvoudige handwerkman (Petrus).
Het eren van je ouders (door voor hen te werken of bij hen te wonen) gold als een van de
grootste geboden in die tijd. Je ouders verlaten, was alleen denkbaar na uitgebreide
overwegingen. Wat deze discipelen doen, is daarom schokkend. Meteen aan het begin
maakt Jezus hiermee al duidelijk wat Hij later zegt: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven
Mij, is Mij niet waardig’ (zie Lukas 14: 25 – 35).
Het was gebruikelijk dat discipelen zelf hun leraar uitkozen: in dit geval is het andersom. Zie
hierbij ook Jesaja 41:9 en Johannes 15:16.

Geloofsleer
• HC Zondag 49

Uw wil geschiede

Leestips
• Leren en Leven, P. Cammeraat
Gebedspunten
• U roept ons steeds weer (zondags in de preek, als we uit de Bijbel horen); leer ons luisteren
naar Uw stem, maak ons gehoorzaam
• Leer ons U te volgen, Uw discipel te zijn.
• Liefde in ons hart tot de Heere Jezus, zodat we hem graag volgen. Ook als het moeilijk is
• Leer ons dat, door Uw Heilige Geest.
• Zendelingen en evangelisten die vaak onder moeilijke omstandigheden de Heere Jezus
volgen.
Psalm- en liedlijst
Psalmen
17:3
86:6
119: 3
119:17
119:53
143:10
Liederen

UMK (deel 1, nr. 61)
UMK (deel 1, nr. 14)
UMK

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Leer mij naar Uw wil te hand’len
Och, schonkt Gij mij de hulp
Leer mij, o Heer’, de weg door U
Uw Woord is mij een lamp
Leer mij, o God van zaligheden
Jezus ga ons voor
De Heer’ is mijn Herder
Jezus die langs ’t water liep

ZB
ZB
ZB
ZB

Heer`,wees mijn Gids
Hij die rustig en stil
Wees ook jij een discipel
Zoek eerst het Koninkrijk

Verwerken = leren
Johannes 21:17b
`Hebt gij Mij lief?` en (Petrus) zeide tot Hem: ‘Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U
liefheb.’
- Laat de kinderen de tekst hardop nazeggen.
- Herhaal de tekst, waarbij je een woord weglaat, laat de kinderen raden welk woord je
vergeten bent.

Introductie op de vertelling
Kies één van de volgende mogelijkheden:
• Speel buiten spoorzoekertje in twee groepen of zet een route uit in het gebouw met pijlen
van papier, aan het einde van de route ligt `iets` wat nodig is voor de club (bv. de nieuwe
werkboekjes, traktatie voor de pauze).
• Zet veel verschillende sporen door elkaar op een heel groot papier (bv. stuk van een rol
behang). Laat verschillende kinderen een spoor volgen met stift. Ieder spoor loopt van een
stip naar een letter. De letters vormen met elkaar een woord. bv Petrus.
Houdt een gesprekje over: wat is volgen? Je bepaalt niet zelf waar je heen gaat, maar je volgt. Een
ander heeft het spoor uitgezet.

