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Petrus vaart ’s nachts in zijn bootje.

Hij vangt vissen in de zee.

Op een dag ontmoet hij Jezus,

en hij gaat met Jezus mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus kiest twaalf vrienden

Eén van hen heet Simon Petrus, zoek hem maar en 

De eerste discipelen van Jezus
annes 1:35-52  ~  www.bijbelidee.nl  

Petrus vaart ’s nachts in zijn bootje.  

Hij vangt vissen in de zee.             

Op een dag ontmoet hij Jezus,     

en hij gaat met Jezus mee. 

 

Jezus zegt: “Ik wil jouw 

en jij mag van nu af aan,

een visser zijn van alle

als je met Mij mee wil gaan.

Jezus kiest twaalf vrienden uit. Kijk, hier zie je ze staan.                                       

Eén van hen heet Simon Petrus, zoek hem maar en wijs hem aan

van Jezus                 

Jezus zegt: “Ik wil jouw Vriend zijn,  

en jij mag van nu af aan,              

van alle mensen,     

als je met Mij mee wil gaan.”

                                                  

wijs hem aan.                                                                                                              



 

Jezus roept Zijn discipelen

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Petrus,* de Heer roept jouw naam.

Hoor je zijn stem?

Kom maar bij Hem.

Petrus,* de Heer roept jouw naam.

Hij wil jouw Vriend graag zijn.

 

* Verander de naam van Petrus in de namen van alle 

* Zing de namen van    de kinderen

 
  Elk kind krijgt een envelop met zijn naam erop
 

                    

    

    Jezus roept ook jou
     

 
    

Zijn discipelen   Matheüs 4:21: ‘’En Hij riep hen.”

* de Heer roept jouw naam. 

Hoor je zijn stem? 

Kom maar bij Hem. 

* de Heer roept jouw naam. 

Hij wil jouw Vriend graag zijn. 

Verander de naam van Petrus in de namen van alle discipelen. 

de kinderen. 

Elk kind krijgt een envelop met zijn naam erop, en een brief erin: 

Jezus roept ook jou                     
         Voor jou is deze envelop

Jouw namen staan erop.

De brief is speciaal voor 

dus lees hem nu maar gauw.

 
Jezus noemt jou bij je naam.

Hij zegt: “Je bent van mij.

En wat er ook gebeuren mag,

Ik ben er altijd bij.”  

 

Matheüs 4:21: ‘’En Hij riep hen.” 

 

 

Voor jou is deze envelop. 

Jouw namen staan erop. 

e brief is speciaal voor jou, 

dus lees hem nu maar gauw. 

Jezus noemt jou bij je naam. 

Je bent van mij. 

En wat er ook gebeuren mag, 
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