
Zondag 26 mei 2013 - Wonderbare visvangst 

Wij hebben God en Zijn Woord broodnodig. God kan je niet scheiden van Zijn 
Woord. 

Joh 1:1 → In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het •

Woord was God.

Er is er maar een die je onvoorwaardelijk liefheeft, en dat is Jezus Christus.


Gods Woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalm •
119: 105) Zijn Woord is een onfeilbaar navigatiesysteem voor je leven. Hij 
navigeert je doorheen alle problemen heen, laat je nooit verdwalen. De wereld 
mag vergaan, maar je blijft op de eeuwige rots. Zijn Woord is een fundament 
dat niet kan wankelen en niet verandert.


Luc 5: 1-11 → Jezus had nog geen discipels. Hij was pas terug van de •

verzoekingen in de woestijn. En toch waren er mensen die het Woord van God 
wilden horen. Na het wonder van de visvangst, volgden de vissers Jezus.

In je gedachten kan je denken: "Het is te moeilijk. Het is niet mogelijk." Maar ◦
Petrus zei hier: "Op Uw Woord zal ik het net uitwerpen." Petrus deed het 
gewoon… zonder twijfel. En petrus ving zoveel vis dat hij zelfs de hulp van 
ander vissers nodig had.
Nadat het wonder heeft plaatsgevonden, zei Jezus: "Vanaf nu zal je mensen ◦
vangen."

Principe: Bediening komt dus niet van jezelf, maar van God.‣
De boot van Petrus is het belangrijkste middel om zijn brood te verdienen. ◦
En Petrus liet toe dat Jezus dit gebruikt.

Principe: Geef je iets van jezelf aan God als Hij het vraagt? Zelfs als het ‣
belangrijk is? Het wonder gebeurt pas als je God gehoorzaamt.


2 Kor 9: 6-10 → Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie vrijgevig zaait, zal •

ook veel oogsten.
Geven:◦

Hoe moeten we geven? In vreugde, met een blij hart.‣
Het heeft geen zin om veel te geven met tegenzin.•
vers 8 : Als we geven met een blij hart, zal Gods genade overvloedig •
zijn en je alles geven wat je nodig hebt. Er is dus een relatie tussen 
geven en ontvangen. God is begonnen met zichzelf te geven aan ons… 



Hoeveel moeten we geven? Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie ‣
vrijgevig zaait, zal ook veel oogsten.
Wat moeten we geven? Zaad: Dit kan van alles zijn. Tijd, liefde, financiën,‣
… En het is God die zaad geeft aan de zaaier.


Onthoud dit: "Doe alles voor God en niet voor mensen!"


