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Die evangelie van Lukas



Luk 5:1-11



Luk 5:1  En toe die skare by Hom aandring om die woord van 
God te hoor, gaan Hy by die meer Gennésaret staan 
Luk 5:2  en sien twee skuite aan die kant van die meer lê; maar 
die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette 
uit te spoel. 
Luk 5:3  Toe klim Hy in een van die skuite wat aan Simon behoort 
het, en vra hom om ‘n entjie van die land af weg te vaar, en Hy 
het gaan sit en die skare van die skuit uit geleer. 
Luk 5:4  En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: Vaar uit 
na die diep water en laat julle nette sak om te vang. 
Luk 5:5  En Simon antwoord en sê vir Hom: Meester, ons het die 
hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op u woord 
sal ek die net laat sak. 
hulle te kom help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol 
gemaak, sodat hulle amper gesink het.



Luk 5:6  En toe hulle dit gedoen het, het hulle ‘n groot menigte 
visse ingesluit; en hulle net wou skeur. 
Luk 5:7  Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om 
help. En hulle het gekom en altwee die skuite vol gemaak, sodat 
hulle amper gesink het. 
Luk 5:8  En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë 
van Jesus en sê: Gaan weg van my, Here, want ek is ‘n sondige 
man! 
Luk 5:9  Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by 
hom was, oor die vangs van visse wat hulle gemaak het; 
Luk 5:10  en net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van 
Sebedéüs, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: 
Moenie vrees nie; van nou af sal jy mense vang. 
Luk 5:11  En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het 
hulle alles verlaat en Hom gevolg. 



      Visvang vir Jesus?





Jer 16:14  Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat daar 
nie meer gesê sal word: So waar as die HERE leef, wat die kinders 
van Israel uit Egipteland laat optrek het nie; 
Jer 16:15  maar: So waar as die HERE leef, wat die kinders van 
Israel laat optrek het uit die Noordland en uit al die lande waarheen 
Hy hulle verdryf het. Ja, Ek sal hulle terugbring in hulle land wat Ek 
aan hulle vaders gegee het. 
Jer 16:16  Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die HERE, wat hulle 
sal vang.....daarna....jagters...



En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir 
Simon: Vaar uit na die diep water en laat 
julle nette sak om te vang (vers 4)

ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος



Donker magte…
Van die 
onderwêreld
(Rom 8:38,39)



Luk 8:25  En Hy sê vir hulle: Waar is julle 
geloof? Maar hulle was bang en verwonderd 
en het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat Hy 
selfs die winde en die water gebied en hulle 
Hom gehoorsaam is!

Opn 21:1  En ek het ‘n nuwe 
hemel en ‘n nuwe aarde gesien, 
want die eerste hemel en die 
eerste aarde het verbygegaan; 
en die see was daar nie meer 
nie.



Die beeld van visvang met ‘n net is net ‘n 
ander beeld om te wys hoe die Koninkryk 
van God/ die Genadejaar, inbreek in ‘n 
wêreld in die mag van die bose.

Matt 13:47  Verder is die koninkryk van die 
hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en 
van elke soort bymekaarbring



Vissers nie vaardig, 
vindingryk en op eie 
inisiatief.......

KONINKRYKS AGENTE

(2 Kor 2:14,15)



Deel van:

Aankondiging van die 
Genadejaar!

Vind plaas deur: Prediking, 
lering,
genesing(bevryding)



Deur mag en 
gesag van 
Jesus
(Luk 5:4,5)



In 
gehoorsaamheid 

aan Jesus
(Luk. 5:6)



Geen 
sukses 
sonder 
Jesus...

Harde werk 
verniet!

(Luk. 5:5)



Behels ’n 
konfrontasie
met “magte”
(Luk. 5:4)



Behels  
vernedering 
van jouself  
(Luk. 5:8)



Sukses saam 
met Jesus is 

seker
(Luk. 5:7)



In Petrus se skoene



......of in skare se 
skoene



Luk 5:11  En nadat hulle die skuite 
aan land gebring het, het hulle alles 
verlaat en Hom gevolg.

Die roeping van elke 
gelowige!



    HOE VANG ONS VIS VIR  
                  JESUS?

ANTIPASANDER 
GEMEENTES



“When Christ calls a 
man, he bids him 
come and die.”
― Deitrich 
Bonhoeffer




