
Serie: De goede boodschap van Mattheüs. 
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Wie volg je? 
Schriftlezingen: Mattheüs 4:12-25 Tekst: Mattheüs 4:18-22 
Zingen: Ps. 65:1, Ps. 143:10, Ps. 25:2 en 6, Ps. 108:1 en 2, Ps. 17:3 
 

Hoofdpunten van de preek 
De Heere Jezus roept Simon Petrus en anderen tot volgeling.  

1 Jezus komt en ziet 
Al eerder heeft Simon-Petrus met Jezus kennisgemaakt (Joh. 1:40). Nu komt Jezus 
doelgericht naar hem toe. Dat is niet toevallig. Jezus zet geen stap ‘zomaar’ op aarde.  

Jezus ziet Simon-Petrus. Als Jezus je ziet, dan ziet Hij je ook echt helemaal. Hij weet wie je 
bent en kent je bij naam. Zelfs je bijnaam en afkomst.  

2 In vol bedrijf 
Simon-Petrus is aan het werk. Net zoals veel mensen. Jezus loopt ons dagelijks leven in. 
Hij roept ons juist in ons dagelijks leven om Hem te volgen. Hij vraagt om de prioriteit. 

Jezus ziet de vissers werken, soms aan boord bij vader. Hij weet wat welke gevolgen het 
voor ons kan hebben om Hem te volgen. Gevolgen voor je werk, inkomen en relaties... 

3 Jezus roept 
Jezus roept Simon persoonlijk tot Zich. Hoe? Op dezelfde manier. Hij spreekt je aan door 
Zijn Woord. Het woord zegt genoeg en is sterk genoeg. Dat blijkt uit het vervolg. En bij jou? 

Wat is het doel van volgen? Jezus’ spreekt de taal van ons dagelijks leven. Vissers moeten 
vissen. Het gaat om vangst voor God. Geen kramp. Jezus zegt: Ik zal je visser maken... 

4 Achterlaten en volgen  
Wat Jezus zegt is voor Simon en de anderen genoeg: ze laten hun netten, hun boot, hun 
familie achter. Volgen heeft gevolgen. Jezus gaat over ons leven. Hij komt eerst. 

Jezus roept ons tot leerling. Hij geeft praktijkonderwijs. Hij leert je waar het leven om 
gaat: niet ik, maar Hij. Hij leert ons zelfverloochening en kruis dragen. Levenslang. 

Vragen 
1. Wat zijn plekken en momenten in je leven waarop Jezus je ziet en opzoekt en je 

aanspreekt?  
2. Wat zet Jezus nu in om je op te zoeken en je te roepen? Op welke manier heb je 

Jezus horen ‘roepen’ tegen je?  
3. Op welke manier kun je meer van Jezus horen? Wat moet jij in eerste instantie 

achterlaten als je onvoorwaardelijk wilt volgen?  
4. Waar volg je Hem wel en waar niet (sport, eten, met vrienden op pad, school, in 

de kerk, achter de computer, in je social media). Kan je Jezus gedeeltelijk volgen? 


