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Jezus deed prachtige dingen.  Hij genas de zieken, 
gaf vrede in de harten van mensen, en Hij 
onderwees de mensen over Gods Woord.



Grote groepen mensen kwamen naar Jezus voor 
genezing en voor hulp.  Hij besloot twaalf mannen te 
kiezen uit de grote groep volgelingen,   om Hem 
te helpen in zijn Werk voor God.



Als je belangrijke 
beslissingen moet 
nemen, bid je dan tot 
God?  Jezus deed dat 
wel!  Hij ging naar een 
stille plek in de 
bergen om te praten 
met Zijn hemelse 
Vader.  Jezus bad tot 
de zon onderging.



Jezus bad de hele
lange donkere nacht.



�s Morgens riep Jezus zijn volgelingen � alle vrienden 
die Hem dienden en gehoorzaamden.  Uit die groep, 
koos Hij twaalf mannen.  Zij zouden zijn 

speciale discipelen worden, ze worden 
ook wel apostelen 
genoemd.



De eerste twee die Jezus koos, waren broers, 
Simon Petrus en Andreas.  Zij gaven hun beroep als 
visser op, toen Jezus hen voor het eerst geroepen 
had om Hem te volgen.



Jakobus en Johannes, 
de zonen van Zebedeüs, 
hadden ook hun visnetten 
achtergelaten.



Jezus koos ook Filippus uit, en Bartolomeüs, 
Mattheüs, Tomas, Simon de Zeloot, Jakobus de 
zoon van Alfeüs, Judas een broer
van Jakobus en Judas 
Iskariot die later 
een vijand van 
Jezus zou
worden.



Jezus onderwees en zei dat het doen van wat Hij 
zegt, lijkt op het bouwen van een huis op een sterke 

fundering.  Als er een 
storm woedt, stort 

het huis niet in.



Maar het niet gehoorzamen van de Woorden 
van Jezus is als het bouwen van een huis op 
zandgrond.  Als er een storm komt, stort het 
huis in.



Sommige dingen die Jezus zei waren niet 
gemakkelijk.  �Als een man u op uw rechterwang 
slaat, keer hem dan uw linker-
wang ook toe,� onderwees Hij.  
�Heb uw vijanden lief.� De 
mensen hadden Gods hulp 
nodig om te leven zoals 
Jezus dat 
deed.



Jezus zei ook dat mensen in het geheim moesten 
bidden � en niet in het openbaar om indruk te 
maken op andere mensen, zoals sommige religieuze 

leiders deden.



Jezus zei dat God mensen die 
op Hem vertrouwen van eten 
zal voorzien, en van kleren.  
God geeft eten aan de vogels en 
prachtige kleuren aan bloemen en 
struiken, daarom kunnen mensen op 

Hem vertrouwen voor alles 
wat ze nodig 

hebben.



Jezus onderwees de pas 
gekozen discipelen over 
heel veel dingen op die 
dag.  Toen Hij klaar was, 
kwam er een melaatse 
man naar Jezus, die Hem 
smeekte hem te genezen.



Jezus antwoordde de melaatse man: �Ik zal het 
doen. Wees gezond.� Terwijl de discipelen 

toekeken, werd de man 
genezen.  Hij was 

gezond!  Alleen de 
Zoon van God kon dat 
doen.  De discipelen 
wisten dat zij een
geweldige Meester
hadden.



�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 

�Jezus kiest Twaalf Discipelen�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Matteüs 4-7, Marcus 1, Lucas 6



39 60

EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


