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De discipelen gaan vissen
(Lucas 5:1-11)
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• De discipelen hadden de hele nacht zonder 
resultaat gevist

• Jezus stapt in de boot van Simon

• Jezus vraagt Simon om samen met Hem te 
gaan vissen.

• Simon gehoorzaamt en vangt enorm veel vis.

• Simon en de discipelen zijn verbijsterd

• Jezus geeft Simon een nieuwe taak



Conclusie 1
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Als je zwoegen vruchteloos is, laat Jezus 
toe in je leven. Hij geeft betekenis aan je 
leven, resultaat aan je werk en Hij slaat 
met jou een nieuwe weg in.



De discipelen steken het meer over
(Lucas 8:22-25)
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• Jezus steek samen met zijn dicipelen
het meer over

• Jezus gaat slapen

• Er steekt een storm op. Paniek!

• De discipelen maken Jezus wakker

• Jezus bestraft de storm

• De storm komt tot rust



Conclusie 2
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Als je samen met Jezus door het leven 
gaat zijn er geen problemen of zorgen te 
groot. Hij staat er boven en brengt ze tot 
rust. 



De discipelen voeden de menigte
(Lucas 9:10-17)
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• Jezus ziet de nood van de mensen

• Jezus gebiedt zijn discipelen om de 
mensen te eten te geven

• De discipelen hebben veel te weinig

• Jezus neemt het weinige van de 
discipelen en vermenigvuldigt het

• De discipelen mogen uitdelen

• Er is meer dan genoeg voor iedereen



Conclusie 3

04-11-18

9

Jezus vraagt jou om voor anderen te 
zorgen. Hij neemt het weinige wat je 
hebt en vermenigvuldigt het zodat je 
veel meer kan doen dan je ooit gedacht 
had.



De discipelen op het meer
(Marcus 6:45-52)
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• Jezus stuurt zijn discipelen vooruit

• Jezus gaat de berg op om te bidden

• Jezus is alleen in de nacht

• De discipelen zwoegen alleen in de nacht

• Jezus ziet zijn discipelen komt naar hen 
toe

• Jezus tilt hen boven hun problemen uit

• Jezus brengt hen naar hun bestemming 
(Joh 6:16-21)



Conclusie 4
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Nu je Jezus niet ziet, weet dat Hij jou 
ziet, voor jou bidt, je boven de situatie 
uittilt en terugkomt om je te halen.



Samenvatting
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• Nodig Jezus aan boord

– In je werk

– In je zorgen

– In je dienst aan anderen

– In je leven

• Dan gaat alles anders!


