
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. 

ÄÄ 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.

ÄÄ 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?



 

Jezus volgen
Terwijl je fijn aan het spelen bent, hoor je ineens je naam roepen. Het 
is etenstijd, je moet aan tafel komen, want het eten is klaar. Misschien 
kan je na het eten nog even verder spelen.
Simon, Andreas en later de andere discipelen worden ook geroepen. 
Niet door hun vader of moeder, maar door de Heere Jezus! Ze moeten 
hun vissersboten en hun netten achterlaten.
Hebben ze dan wel afscheid genomen van hun familie? De Heere roept 
hen en dan moeten ze wel gehoorzamen. Ze mochten Zijn stem horen 
en de wonderen die Hij deed van dichtbij zien. Het werd de mooiste tijd 
van hun leven. Later zouden ze in Zijn kracht mensen mogen vangen 
met het net van het Evangelie. 

ÄÄ Alles achterlaten om Hem te volgen.
Waarom zou jij de Heere Jezus willen volgen?

Lezen: Markus 1:21-28  4 januari

Een groot wonder
Er is een man met een boze geest in de synagoge. Deze onreine geest 
weet precies Wie Jezus is, en hoe groot Zijn macht is. Dat kan deze 
boze geest niet hebben, hij wil zijn macht over deze man behouden. Hij 
roept daarom dat hij niets met Jezus te maken wil hebben. Misschien 
probeert deze boze geest, door Jezus de Heilige van God te noemen, 
macht over Hem te krijgen. Jezus wordt niet bang van de woorden die 
de man tegen Hem roept, maar Hij zegt: ‘Zwijg! Ga uit hem weg, dui-
vel!’ En dat gebeurt! Er staan veel mensen omheen, en wat zijn ze ver-
baasd. Deze Jezus moet wel van God komen, anders kun je toch nooit 
zulke wonderen doen? Het goede nieuws verspreidt zich. 

ÄÄ Jezus is machtiger dan de duivel!
Welk wonder ben jij nooit vergeten? Dank God vandaag voor Zijn almacht.



5 januari  Lezen: Markus 1:29-45 

Ernstig ziek
Misschien ben je weleens ziek geweest. Je kon niet naar school en je 
mocht ook niet naar buiten. Wat was je dankbaar toen je weer beter 
werd. De moeder van Petrus’ vrouw is ook ziek. Ze heeft hoge koorts 
en dat is heel gevaarlijk. De Heere Jezus staat bij haar bed en pakt haar 
hand. Onmiddellijk verlaat de koorts haar lichaam. Nu kan ze de Heere 
weer dienen. Jij mag ook met je zorgen of ziekte naar Hem toe gaan. 
Jezus doet nog veel meer wonderen. Anderen worden ook genezen en 
duivelen worden uitgeworpen. De wonderen worden doorverteld. Zo 
komen er steeds meer mensen die de Heere volgen. Gods Koninkrijk 
wordt steeds groter en de macht van de vijand steeds kleiner. 

ÄÄ Ga met je nood tot Hem!
Dank jij de Heere voor je goede gezondheid of vergeet je dat vaak? 

6 januari Lezen: Markus 2:1-13

Echte vrienden
Je beste vrienden of vriendinnen kun je zo opnoemen. Je ziet ze vaak 
en ze hebben als het goed is veel voor je over. Vandaag lopen we mee 
met een groepje mannen. Ze brengen hun vriend naar de Heere Je-
zus. Het is zo druk dat ze niet door de deur naar binnen kunnen. In 
het dak maken ze een groot gat en dan laten ze hun vriend afdalen 
voor de voeten van Jezus. Hij vergeeft eerst zijn zonden. Dit is voor de 
mensen onzichtbaar, maar wel het belangrijkste. Daarna laat Hij zien 
dat Hij ook het zichtbare kan doen: Jezus zorgt dat de man weer kan 
lopen. Wat zal deze man dankbaar geweest zijn. Voor zijn genezing, 
en … voor zulke vrienden! 

ÄÄ Toen Jezus hun geloof zag …
Hoe zou jij een goede vriend of vriendin voor anderen kunnen zijn?



Lezen: Markus 2:14-17 7 januari 

Jezus zoekt zondaren
Ga jij weleens om met iemand met wie andere kinderen niet zo graag 
spelen? Knap als je dat durft, want misschien vinden je klasgenootjes 
je dan wel apart.
De Heere Jezus loopt langs een tolhuis, vlak bij het Meer van Galilea. 
In dat huis woont Levi. Vissers, maar ook wel andere mensen, moes-
ten hem belasting betalen. Maar Levi vroeg meer geld dan nodig was. 
Daarom lopen de mensen het liefst aan Levi voorbij. De Heere Jezus gaat 
wél naar Levi en zegt: ‘Volg mij!’ En dat doet Levi. De mensen vinden 
het raar dat Jezus met tollenaren en zondaren omgaat. Maar Jezus zegt: 
‘Jullie hebben mij niet nodig, Schriftgeleerden en farizeeën. Daarom 
zoek Ik de mensen op die Mij nodig hebben!’ 

ÄÄ Volg Mij!
Heb jij de Heere Jezus nodig? 

Lezen: Markus 2:18-22  8 januari

Een valse beschuldiging
De farizeeën zoeken iets waarmee ze de discipelen van de Heere Jezus 
kunnen beschuldigen. Ze hebben iets gevonden. De discipelen van de 
Heere Jezus vasten niet en die van Johannes de Doper wel. Vasten bete-
kent dat je niet eet en drinkt en dat je vooral bezig bent om de Heere te 
zoeken. De Heere Jezus neemt het voor Zijn discipelen op. Zolang Hij 
bij Zijn discipelen is, mogen ze blij zijn. 
Na de dood en opstanding van de Heere Jezus lezen we dat de discipelen 
wél vasten en bidden. Het vasten is dan een middel om Zijn nabijheid 
te zoeken. In het christelijk geloof zijn regels wel belangrijk, maar het 
belangrijkste is dat je dicht bij de Heere leeft. 

ÄÄ Vasten: Honger naar God
Welke regels of gewoonten bij jou thuis helpen jou om de nabijheid van de Heere 
te zoeken?



9 januari Lezen: Markus 2:23-3:6

Zondag
Kijk jij uit naar de zondag? Is het bij jullie thuis een fijne dag? De disci-
pelen lopen op de sabbat door het veld. Ze plukken aren om wat te eten. 
De farizeeën zien dat en kunnen nu makkelijk de discipelen beschul-
digen. Gemeen hè?
De Heere Jezus laat zien dat de sabbat is ingesteld om te doen wat nodig 
en wat goed is. Hij geneest de hand van iemand die hem niet meer kan 
gebruiken. Zo laat Hij zien dat je op zondag voor jezelf mag zorgen en 
mensen in nood moet helpen. De zondag is een geschenk van de Heere 
en geen dag vol beperkingen. 

Ä Zondag … de fijnste dag van de week!
Waar besteed jij op zondag je tijd aan? Zijn er ook dingen die je beter niet kunt 
doen?

10 januari Lezen: Markus 3:7-19

Een bijzondere taak
Heb jij een bijzondere taak in de klas? Fijn als de juffrouw of meester 
erop vertrouwt dat jij dat goed doet. Heb je net gezien in welke volg-
orde de discipelen worden genoemd? Petrus, Jakobus en Johannes als 
eersten. Bij de verheerlijking op de berg hoor je ook dat juist deze man-
nen mee mogen. Ze hebben een bijzondere plaats binnen de groep van 
de discipelen.
De twaalf discipelen moeten dicht bij Jezus blijven en veel van Hem le-
ren. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ze het fijn vinden om de Heere 
Jezus te dienen. De discipelen krijgen macht om zieken te genezen en 
zelfs duivelen uit te werpen. Ben jij al een volgeling van de Heere Jezus 
geworden? Vind je het fijn om naar Zijn Woord te luisteren?

ÄÄ  Dicht bij Jezus blijven en veel van Hem leren!
Wil jij graag dicht bij de Heere Jezus leven? Kun je daar zelf iets aan doen?



Lezen: Markus 3:20-35  11 januari

Jezus’ macht en wijsheid
Hoe komt het dat Jezus bij machte is om duivels uit te werpen en andere 
wonderen te doen? De mensen begrijpen er niets van. De Schriftgeleer-
den zeggen: ‘Deze Jezus staat onder invloed van een machtige duivel.’ 
Het volk mag niet geloven dat Hij van God is gezonden. En daarom 
komen ze met deze leugen en beschuldiging. Dit is een vreselijke zon-
de! Ze erkennen Zijn macht niet en zondigen tegen de Heilige Geest. 
De Heere Jezus geeft een wijs antwoord. ‘De duivel kan de duivel toch 
niet uitwerpen? Dan zou Ik juist blijven in die mensen!’ Gelukkig zijn 
er ook mensen die broeders en zusters van Jezus worden genoemd. Ze 
hebben dezelfde Vader en willen doen wat Hij fijn vindt. Hoor jij al bij 
Gods familie?

ÄÄ Wie de wil van God doet, is Mijn broeder, Mijn zuster, Mijn moeder.
Noem eens een aantal verschillen tussen een aardse vader en de hemelse Vader.

Lezen: Markus 4:1-20  12 januari

Op de goede plaats
De Heere Jezus vergelijkt Zijn Woord met zaad. Een deel valt op de 
weg, waar de vogels het snel wegpikken. Je vergeet dan heel snel de 
boodschap van de dominee of de meester in de klas. Het kan ook zijn 
dat anderen ervoor zorgen dat jij het opgeeft om de Heere te dienen. 
Er valt ook zaad tussen het onkruid. Dat zaad groeit, maar houdt op 
met groeien. Het verstikt. Herken je dat bij jezelf? Zo druk met van alles 
en nog wat dat er geen plaats is voor Zijn Woord. Gelukkig valt er ook 
zaad in goede aarde. Dat zijn de kinderen die aandachtig luisteren en 
het Woord van God met vreugde ontvangen en bewaren in hun hart. 

ÄÄ Hoor het Woord. Neem het aan. Draag vrucht.
Op welke plaats komt het zaad in jouw leven? Bid dat je Gods Woord mag ontvangen 
en bewaren in je hart!



13 januari Lezen: Markus 4:20-25

Licht verspreiden
Waar staat een lamp in jouw kamer? Die zet je op je bureau en niet onder 
je bed. Dan verspreidt de lamp zijn licht en kun je daar in het donker 
veel aan hebben. Zo is het nu ook met de woorden van de Heere Jezus. 
Die waren niet alleen voor de discipelen. Het volk moest ook de woor-
den van de Heere Jezus horen. De discipelen moesten het licht dat ze 
ontvangen hadden verspreiden. Het Licht, Gods Woord, laat verborgen 
zonden zien en ook dat Jezus die zonden kan en wil vergeven. Dat is 
belangrijk voor jou én voor de mensen om je heen. Daarom mag ook jij 
anderen te vertellen wat je zelf hebt gehoord. Dan ben je als een kaars 
die brandt op een kandelaar. 

ÄÄ Licht moet zichtbaar zijn!
Welke zonden zijn er door Zijn Woord in jouw leven al aan het licht gekomen?

14 januari Lezen: Markus 4:26-29

Verborgen of zichtbaar?
Het Koninkrijk van God kun je vergelijken met zaad. Het is verborgen, 
omdat het in de grond zit. Na een aantal maanden wordt het groen 
op het land. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Gods Koninkrijk groeit. 
Het gaat geleidelijk en niet plotseling. Een plantje heeft tijd nodig om 
te groeien. De aar komt tevoorschijn en daarna het koren in de aar. Zo-
als het zaad op het land groeit, zo zorgt God ervoor dat Zijn kinderen 
vrucht dragen. Dat betekent dat ze in hun woorden en daden laten zien 
dat ze christen zijn. Liefde is zo’n belangrijke vrucht. De oogsttijd wijst 
op de wederkomst. Op dat moment zullen al Gods kinderen na het oor-
deel op de nieuwe aarde mogen leven. 

ÄÄ Het Koninkrijk groeit, totdat Hij komt!
Ik verlang naar de wederkomst. Leg uit waarom je het (on)eens bent met deze stelling.



Lezen: Markus 4:30-34  15 januari

Het mosterdzaad
Als je in Nederland woont, ben je inwoner van het Koninkrijk der Ne-
derlanden. Als je kind van God bent, hoor je bij het Koninkrijk van God. 
Hoe komt dat zover in je leven? Dat vertelt de Heere Jezus in de gelijke-
nis van het mosterdzaadje. Het mosterdzaadje is nog geen millimeter 
groot. Zo klein kan ook Gods begin in je hart zijn. 
Je hoort het Woord van God. Dat Woord raakt je hart. Je blijft nadenken 
over één zinnetje uit een preek of een dagboek of uit een psalmversje. 
Dat kleine zaadje zet je stil. Je ziet dat je een zondaar bent. Het maakt 
dat je verlangt naar de Heere Jezus, omdat bij Hem vergeving van zon-
den te vinden is. Je leert Hem als je Koning dienen.

ÄÄ Alleen bij de Heere Jezus is vergeving van zonden te vinden. 
Wat kan de Heere gebruiken om zondaren te bekeren?

Lezen: Markus 4:35-41 16 januari

Jezus stilt de storm
Wat zijn de discipelen bang. Zulke grote golven. Het schip dreigt te zin-
ken. De discipelen denken dat ze verdrinken. In die nood roepen ze tot 
de Heere Jezus. Hij zegt tegen de wind: ‘Zwijg, wees stil!’ De wind stopt 
met waaien. De golven verdwijnen en het schip dobbert weer rustig op 
het water. Dit laat zien dat de Heere Jezus machtiger is dan de storm! 
Jij bent vast ook weleens bang. Wat doe je dan? Vraag of de Heere je 
wil helpen! Als je het moeilijk hebt in je leven, ga dan naar Hem toe en 
verwacht het van Hem. Als je op Hem vertrouwt, zal Hij je nooit teleur-
stellen. 

ÄÄ Die het van Hem verwachten, zullen nooit beschaamd uitkomen.
Wat doe je als je bang bent?



17 januari Lezen: Markus 5:1-20

De bezetene genezen
Als de Heere Jezus met Zijn discipelen aan land gaat, komt er ineens 
een man aanlopen. De mensen zijn bang voor hem. Hij slaat zichzelf, 
schreeuwt soms hard en is oersterk. Dat komt omdat de duivel de baas 
is over deze man. 
Maar de Heere Jezus is sterker dan de duivel. Hij zegt tot de duivel: ‘Ga 
uit van de mens.’ Op dat moment gaat de duivel uit hem. De man wordt 
rustig en zit aan de voeten van de Heere Jezus. Hij wordt een discipel 
van de Heere Jezus. De Heere Jezus is bij machte om jou ook van je zon-
den te verlossen, zodat je de zonde gaat haten en Hem gaat liefhebben. 

ÄÄ De Heere Jezus is sterker dan de duivel.
Hoe komt het dat de Heere Jezus van zonden kan verlossen? 

18 januari Lezen: Markus 5:21-43

Het dochtertje van Jaïrus
Het dochtertje van Jaïrus is twaalf jaar en heel erg ziek. Jaïrus doet er 
alles aan om zijn dochtertje te redden. Hij gelooft vast en zeker dat de 
Heere Jezus kan helpen. Toch sterft het dochtertje. Alles lijkt verloren, 
maar de Heere Jezus wekt haar op. De Heere Jezus is niet alleen sterker 
dan de wind en dan de duivel, maar ook sterker dan ziekte en dood! 
Misschien heb je ook weleens meegemaakt dat een jong iemand gestor-
ven is. Dat is heel erg. Wat geeft dat veel verdriet. Ook wij kunnen jong 
sterven. Het is belangrijk dat we bereid zijn om te sterven. Dat we al 
jong de Heere Jezus als onze Zaligmaker kennen.

ÄÄ De Heere Jezus is zelfs sterker dan de dood! 
Ben jij bereid om te sterven?


