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My naam is

_____________________________________

Jesus is  l ief  vir  my.
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– 1 –

Jesus maak ons 
vissers van mense

Jesus sê toe vir  hulle:  “Kom hier,  kom saam met 
My, Ek sal  jul le lewens verander:  Jul le sal  nog 

vissermanne wees,  maar jul le sal  nie meer visse 
vang nie,  jul le sal  mense bymekaarmaak vir  God.” 

Simon en Andreas het dadelik hulle visnette 
gelos en hulle het saam met Jesus gegaan.

– Markus 1:17-18

Jesus roep jou om ’n visser van mense te wees.  
Hy wil hê jy moet vir ander mense van Hom gaan vertel.  

Só sal jy help om baie mense vir die Here bymekaar te maak.

Dankie, Jesus, dat U vir my lief is. Dankie dat U my ook  
roep om ’n visser van mense te wees. Amen.



1. Jesus maak ons vissers van mense 9

Kleur die vissies met verskillende helder kleure in. Die vissies sal jou 
help onthou: Jesus roep jou om ’n visser van mense vir Hom te wees.
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Stop … en luister

Op die Sabbatdag daarna het Jesus reguit  na 
die sinagoge gegaan en Hy het daar begin 

om vir  die mense te leer.  Die mense was baie 
verbaas oor hoe Jesus vir  hulle geleer het, 
want hulle het besef dat dit  van God kom.

– Markus 1:21-22

Raak stil en luister wat Jesus vir jou wil sê.  
Hy sal jou help om elke dag te doen wat reg is.  

Jesus sal vir jou wys hoe jy altyd aan  
Hom gehoorsaam kan wees.

Dankie, Jesus, dat U elke dag vir my wys dat U my liefhet. Help my  
om na U te luister en aan U gehoorsaam te wees. Amen.



2. Stop … en luister 11

Kleur die stopteken en hand in. Dit sal jou herinner om stil te raak  
en te luister na wat Jesus vir jou wil leer.


