54. Maak je klaar
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Lucas 3:16a.




Heb je ooit wel eens een pad moeten vrijmaken bijvoorbeeld als het gesneeuwd had? Heb je
wel eens een bulldozer door een bos zien gaan of een sneeuwveger een weg sneeuwvrij zien
maken?
Beeld je eens in dat een belangrijk iemand jouw land komt bezoeken. Aan jou de taak om
alles in orde te maken voor hem of haar! Dat wordt iets meer werk dan een stoep vegen! Wat
zou je doen om alles klaar te maken voor de komst?
Jouw V.I.P. zal bijna arriveren. Hoe denk je dat dat moment zal zijn?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Johannes de Doper leefde in de woestijn. Daar sprak God tot hem en vertelde hem dat hij anderen bij
God moest brengen. Lucas, de schrijver van dit evangelie, gebruikte de woorden van de profeet
Jesaja (uit het Oude Testament) om Johannes te omschrijven. Lucas wilde dat men de speciale
boodschapper van God zou herkennen zodat men zich zou klaarmaken voor de komst van Gods
Dienstknecht, Jezus.
Lees nu samen Lucas 3:2b-16.

Wat er daarna gebeurde…
Johannes vertelde het volk op verschillende manieren over Gods goede nieuws. En hij vertelde
Herodes, de bestuurder van de regio, dat hij verkeerd bezig was. Uiteindelijk liet Herodes Johannes
gevangennemen. Voordat dat gebeurde, lieten velen zich dopen door Johannes. Op die manier lieten
de mensen zien dat ze zich afkeerden van hun zonden en voor God gingen leven. Jezus kwam ook bij
Johannes en werd door hem gedoopt. Het was een teken dat zijn leven aan God toebehoorde.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 72 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Johannes de Doper Johannes’ taak (bijna 800 jaar eerder voorzegd) was om de weg voor te
bereiden voor de Persoon die veel bekender moest worden dan hij. Dat zou hem onpopulair

maken bij de religieuze leiders. Hij moest hun vertellen dat het geen zin had om te denken dat
de Joden Gods genade zouden ontvangen simpelweg omdat ze joods waren. Gods genade
was bedoeld voor de mensen die berouw en gehoorzaamheid toonden.
Afkeren of berouw hebben Johannes’ boodschap was dat mensen zich moesten afkeren van
zonden of berouw moesten hebben en zich weer op God moesten richten.
Doper of baptist Zodra mensen Johannes’ boodschap hoorden, hun levensstijl wilden
veranderen en God volgen, gingen ze de rivier de Jordaan in met hem. Hij dompelde hen
onder water als teken dat God hun verkeerde dingen weg wilde wassen en hen wilde
vergeven. Dit kopje onder gaan heette ‘dopen’ en werd gebruikt als bijnaam voor Johannes.
Messias De mensen wachtten op de Messias. Ze verwachtten dat God zijn speciale
boodschapper naar de wereld zou sturen. Ze dachten dat het Johannes was, maar die zei dat
hij het niet was. In plaats daarvan bereidde hij de weg voor de Messias.

Probeer het uit
Schrijf een kaart aan God waarop je precies vertelt over je relatie met Hem. Als je al een vriend van
Jezus bent, dank God dan voor alles wat Jezus voor je heeft gedaan. Als je het nog niet helemaal
weet, schrijf dan je gedachten op over wat je hebt ontdekt in dit bijbelverhaal.
Vraag aan een volwassene om je kaart over een aantal weken naar jou op te sturen. Op die manier
kun je zien of je nog hetzelfde denkt nadat je meer avonturen hebt beleefd in de ‘Ontdekkingsreis door
de Bijbel’.

Praten met God
Is er iets waar je ‘sorry’ over moet zeggen tegen God? Als je dat doet mag je er zeker van zijn dat Hij
je vergeeft!

