
 
 
 
 
         
 
 
 

Lucas 5:1-11 
 
Verhaal 

0 Trakteer de kinderen op een dropje in de vorm van een visje. 

0 Vertel in het kort het verhaal uit Lucas 5:1-1  

Simon Petrus heeft de hele nacht gevist. ’s Nachts is de beste tijd om te 

vissen. Maar vannacht heeft hij niets gevangen. Balen! Wat zegt Jezus wat hij 

moet doen? ‘Ga naar diep water en gooi je netten uit om te vissen.’ De zon 

staat al hoog aan de hemel. Dan verstoppen de vissen zich diep in de zee. 

Maar Simon Petrus doet het toch. Weet je waarom? Jezus heeft het gezegd! 

En wat gebeurt er? Als Simon Petrus even later zijn netten in zijn scheepje wil 

trekken, zitten ze vol vis. Wow! Het zijn zoveel vissen, zijn net scheurt bijna! 

Wat een wonder. Zo is Jezus, Hij geeft je altijd meer dan je nodig hebt. Is dat 

niet gaaf? 

 

Vissen vangen 
 
Wat heb je nodig & spelregels 

0 2 visspelen, hengels met en magneet, en elke vis heeft een magneet, zodat 

je de vissen uit ‘het water’ kunt vissen. 

0 Op elke vis staat een woord of een lettergreep van een woord.  

0 De zin die je van de woorden kunt maken is: Jezus geeft je altijd meer dan je 

nodig hebt! 



0 Na een teken probeer je binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk vissen te 

vangen. De andere kinderen van je groep leggen de woorden in de goede 

volgorde.  

0 Welke groep vangt de meeste vissen? (punt) 

0 Wie heeft als eerste de zin ontdekt? (punt) 
 

     Tikspel: visnetje 
0 Twee kinderen zijn de tikkers, het visnet. Ze houden elkaar aan de hand vast 

en vangen een kind (vis) in hun net, door hun vrije handen te sluiten om een 

kind.  

0 Als er 2 kinderen zijn gevangen mogen zij, als visnet, ook de andere kinderen 

proberen te vangen. 

 

           
Zangspel: Visser van de zee

 

 De kinderen zingen de vraag. Eén kind is de visser en zingt het antwoord. 

 

Vraag: 

Visser, visser van de zee,  

neem jij lekkere vissen mee? 

Antwoord: 

Nee, ik viste heel de nacht,  

maar ik heb niets meegebracht.  

Ik neem lege netten mee,  

en geen vissen uit de zee.  
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Vraag: 

Visser, visser van de zee,  

neem jij lekkere vissen mee? 

Antwoord: 

Toen ik deed wat Jezus zei, 

was er wel veel vis voor mij. 

Ik neem volle netten mee. 

met veel vissen uit de zee.      

                                                                           

http://www.bijbelidee.nl/


vissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Jezus geeft je altijd meer dan je nodig hebt  
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