Jezus verschijnt aan de leerlingen bij het meer

Schrijf de volgende zinnen op de juiste plaats:
. Het is de Heer!
. Werp dan het net uit, rechts van de boot.
. Kom eten.
. Dan gaan wij mee.
. Wie ben jij?
. Vrienden, hebben jullie soms iets voor bij het brood?
. Ik ga vissen.
. Haal wat van de vis die jullie gevangen hebben.
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Petrus zegt: ‘..............................................’
‘........................................., ‘ antwoorden enkele leerlingen van Jezus.
Zij gaan op weg en klimmen in de boot.
Maar die nacht vangen ze niets.
Intussen is het morgen geworden. Jezus staat aan de oever.
Maar de leerlingen weten niet dat Hij dat is.
Hij roept: ‘.....................................................................................’
‘Nee,’ roepen ze.
‘......................................................................................,’ zegt Hij,
‘dan zul je wel iets vinden.’
Ze werpen het net uit, rechts van de boot, en vangen ze zoveel vis,
dat ze het net niet meer kunnen ophalen.
Daarop zegt Johannes tot Petrus: ‘............................................’
Wanneer Simon Petrus dat hoort, trekt hij zijn bovenkleed aan
en springt in het meer om naar Hem toe te gaan.
De andere leerlingen komen achter met de boot,
en slepen het net met de vissen achter zich aan.
Wanneer zij op de oever zijn, zien zij een barbecue met vis erop en brood.
Jezus zegt: ‘.............................................................................’
Simon Petrus gaat naar de boot en sleept het net aan land.
Het zit vol grote vissen, zeker honderddrieënvijftig.
Toch scheurt het net niet.
Jezus zegt: ‘........................................’
Hoewel ze weten dat het de Heer is, durft niemand Hem vragen: ‘…………………………..?’
Jezus komt dichterbij, neemt het brood, geeft het hun en ook de vis.

Correctiesleutel
Petrus zegt: ‘Ik ga vissen’
‘Dan gaan wij mee, ‘ antwoorden enkele leerlingen van Jezus.
Zij gaan op weg en klimmen in de boot.
Maar die nacht vangen ze niets.
Intussen is het morgen geworden. Jezus staat aan de oever.
Maar de leerlingen weten niet dat Hij dat is.
Hij roept: ‘Vrienden, hebben jullie soms iets voor bij het brood?’
‘Nee,’ roepen ze.
‘Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zegt Hij,
‘dan zul je wel iets vinden.’
Ze werpen het net uit, rechts van de boot, en vangen ze zoveel vis,
dat ze het net niet meer kunnen ophalen.
Daarop zegt Johannes tot Petrus: ‘Het is de Heer!’
Wanneer Simon Petrus dat hoort, trekt hij zijn bovenkleed aan
en springt in het meer om naar Hem toe te gaan.
De andere leerlingen komen achter met de boot,
en slepen het net met de vissen achter zich aan.
Wanneer zij op de oever zijn, zien zij een barbecue met vis erop en brood.
Jezus zegt: ‘Haal wat van de vis die jullie gevangen hebben’
Simon Petrus gaat naar de boot en sleept het net aan land.
Het zit vol grote vissen, zeker honderddrieënvijftig.
Toch scheurt het net niet.
Jezus zegt: ‘Kom eten.’
Hoewel ze weten dat het de Heer is,
durft niemand Hem vragen: ‘Wie ben jij?’
Jezus komt dichterbij, neemt het brood, geeft het hun en ook de vis.
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