
Jij hebt een dagboekje gekregen. Je leest dit en dat betekent dat je 
benieuwd bent naar wat erin staat! Dat is mooi!

Een dagboek is eigenlijk een hulp bij het Bijbellezen. Dan hoef je niet 
elke avond te kiezen wat je gaat lezen. Elke dag krijg je een korte uit-
leg en een vraag om over na te denken. 

Als je dit dagboekje uit hebt, heb je tien hele Bijbelboeken gelezen! 
Soms hoef je maar drie verzen te lezen. Soms wel dertig. Ook al heb 
je geen zin, doe het toch! Je hebt elke dag bijna honderd kwartieren. 
Neem jij elke dag dan in ieder geval één kwartier de tijd om alleen (of 
samen met je vader of moeder) te lezen en te bidden. De Heere wil tot 
jou spreken als jij de Bijbel opendoet. 

  Vertrouw op Hem!
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Johannes de Doper
Johannes de Doper lijkt op de profeten van vroeger. In het Oude Tes-
tament was al over hem geschreven. Hij draagt een profetenmantel 
en leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij zal best zijn opgevallen, 
denk je niet? Veel mensen komen nieuwsgierig naar Johannes luiste-
ren. En dat niet alleen, ze belijden hun zonden en worden door hem 
gedoopt in de Jordaan. Het Joodse volk moest opnieuw verlost worden. 
Niet uit Egypte, zoals eeuwen geleden. Wel van hun zonden, die de vre-
de met God in de weg staan. Johannes wijst de mensen op de Heere Je-
zus, Die na hem komen zal. Zo bereidt hij de weg van zijn Zaligmaker. 
Alleen door de Heere Jezus kunnen ook jouw zonden vergeven worden. 

  Mensen wijzen op Jezus!
Kun jij zonden opnoemen in je eigen leven die de vrede met God in de weg staan? 

De Heere Jezus wordt gedoopt
De Heere Jezus komt bij Johannes en vraagt hem om gedoopt te wor-
den. Moeten Zijn zonden dan afgewassen worden? De Heere Jezus 
heeft toch geen zonden gedaan? Nee, maar Hij wilde ons in alles gelijk 
worden. De Heere Jezus laat Zich daarom dopen door Johannes. Er 
klinkt een stem uit de hemel. De Vader zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon’ 
en de Geest daalt op de Heere Jezus neer in de vorm van een duif. Bij-
zonder dat de doop juist voor de verzoeking in de woestijn plaatsvindt. 
Daar zoekt de duivel Jezus op om Hem te verleiden. Maar de Heere Je-
zus vecht terug en verslaat hem met het Woord van God. De Bijbel is 
een zwaard waar de duivel niet tegen op kan.

  Door de doop wordt Gods Naam aan onze naam verbonden.
Wat betekent het dat je gedoopt bent in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest?
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