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Mark 1, 16-20

De første disciple kaldes

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, 
Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var 
fiskere.  Jesus sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg 
gøre jer til menneskefiskere.« Og de lod straks garnene være 
og fulgte ham.  Da han gik et stykke videre, så han Jakob, 
Zebedæus' søn, og hans bror Johannes i båden i færd med 
at ordne garnene.  Straks kaldte han på dem, og de lod deres 
far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne 
og fulgte ham.



“Følg mig” - Jesus Kristus

■ Et stort bud og en fantastisk invitation!

■ Fællesskab med Gud fra Edens Have til De 10 Bud til Jesus

■ 1. bud: “Du må ikke have andre guder end mig” - 2. Mos 20, 2-3

– Synd

– Afgudsdyrkelse

■ Jagt efter velsignelser og ikke Velsigneren



“... så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere”
■ Løftet om forvandlingen af vores liv foregår ved Jesu vilje, magt og autoritet

■ Jesus kalder os ud af vores virkelighed og ind i hans

■ Paradoksalt - ikke trin 1 og så et trin 2

■ Ingen 'to do' - liste. Vi er sat frie til forvandlingen



“... så vil jeg gøre jer til 
menneskefiskere”
■ Fil 2, 12-13: “Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt 

og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu 
i mit fravær.  For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans 
gode vilje.”

■ Ezekiel 36, 25-28: “Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser 
jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder;  jeg giver jer et nyt hjerte og 
en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte 
af kød.  Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt 
holder mine bud.  I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre; I skal være mit folk, 
og jeg vil være jeres Gud.” -



“Og de lod straks garnene være og 
fulgte ham”

■ Disciplenes reaktion er radikal

– Hvad har de mon set, hørt og følt?

■ Hvad er din reaktion?

– Da du begyndte at kende Jesus

– Denne søndag i samvær med Gud og med hinanden?


