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My naam is

…………………………………………………………………………………………

Jesus is  l ief  vir  my.
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Ek volg vir Jesus

Andreas,  die broer van Simon Petrus,  was een 
van die twee dissipels wat gehoor het wat 

Johannes gesê het en wat toe saam met Jesus 
gegaan het.  Andreas het eers sy broer Simon 

gaan soek en hy het vir  Simon gesê:  “Ons het die 
Messias gekr y!” Messias beteken “Christus.”

– Johannes 1:40-41

Ek en jy kan ook Jesus se dissipels wees. Al is Jesus nie meer  
hier op aarde nie en al kan ons nie met ons voete agter Hom aanloop 

nie, kan ons steeds sy dissipels wees. Ons is Jesus se dissipels wanneer 
ons doen wat Hy in die Bybel van ons vra. Ons kan ons lywe gebruik om 

vir Jesus te wys hoe lief ons vir Hom is. Ons oë kan alles sien wat Hy 
gemaak het; ons monde kan sing en van Jesus vertel; ons hande kan 

help waar ons sien iemand het hulp nodig; ons kan ons knieë buig 
wanneer ons bid; ons voete kan loop waarheen Jesus ons lei.

Dankie, Jesus, dat U in die Bybel vir my van die liefde leer.  
Help my om te leef soos U van my vra.  

Amen.
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Ek volg vir Jesus.

Kleur die prentjie van die voetspore in.  
Dit sal jou herinner dat jy elke dag vir Jesus moet volg.
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Visvang vir Jesus

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.

– Matteus 4:19-20

Jesus stuur ons om vissers van mense te wees. Dit beteken nie  
ons gaan mense met visstokke vang nie. Ons gaan vir mense van  

Jesus en sy liefde vertel. Dan sal al hoe meer mense vir Jesus lief raak  
en weer vir nog ander mense van Hom gaan vertel. So sal die mense  
wat vir Jesus lief is al hoe meer raak. ’n Mens hoef nie ’n grootmens  

te wees voordat jy ’n visser van mense kan wees nie. Al is jy nog  
’n kind, kan jy al vir ander mense van Jesus se liefde vertel.

Dankie, Jesus, dat ek van U kan leer. Maak my ’n visser van mense  
wat vir ander mense van U gaan vertel.  

Amen.
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Kleur die vissie met verskillende kleure in. Teken ’n visstok by.  
Terwyl jy dit doen, dink aan hoe jy vir ander mense van Jesus kan  

vertel sodat hulle ook in Jesus sal glo en vir Hom lief sal wees.

Ek is ’n visser van mense.


