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Op een dag was de oude priester Zacharias in de 
tempel.  Hij had de wierook aangestoken.  Buiten 
waren de mensen aan het bidden.  
Plotseling begon Zacharias 
te beven. 



Een engel was gekomen.  �Wees niet bang,� zei hij.  
�God heeft mij gestuurd.  Je vrouw zal een zoon 

krijgen.  Geef hem de naam 
Johannes.  



Hij zal al voor zijn geboorte vol zijn van de Heilige 
Geest. Hij zal vele mensen ervan overtuigen dat ze 

terug moeten keren tot de 
Here God.�



�Spreek tot ons, Zacharias.� De mensen buiten 
waren verward.  Ze wisten niet dat Gabriël, de 

engel, gezegd had dat Zacharias niet 
zou kunnen praten totdat de 
baby geboren zou zijn, omdat 
hij de boodschap van God niet 

geloofd had.  Hij dacht dat 
zijn vrouw te oud 
was om een baby

te krijgen.



Thuis schreef Zacharias alles 
wat de engel gezegd had op.  
Elisabet, zijn vrouw, was 
verbaasd.  Ze hadden altijd 
voor een kindje gebeden.  
Zou het nu echt kunnen 
gebeuren?



Al snel wist 
Elisabet dat er 
een baby zou 
komen.  Ze prees 
God.  Op een dag 
kwam Elisabets 
nicht, Maria, op 
visite.  Maria was 
ook in verwachting 
van een baby.



Toen Maria 
aankwam, voelde 
Elisabet het 
kindje in haar 
buik trappelen.  
Elisabet was vol 
van de Heilige 
Geest.  Ze wist 
dat Maria�s baby 
de Here Jezus 
Christus zou zijn.  
Vol vreugde 
prezen ze samen 
God.



Elisabets baby werd geboren, zoals God beloofd 
had.  �Noem hem Zacharias, net als zijn vader,�

zeiden de andere priesters.  
Zacharias herinnerde zich wat 

Gods instructies waren.  �Nee!  
De baby heet Johannes.�
Toen Zacharias die woorden 

opschreef, kwam zijn 
stem terug.  Toen 

prees hij God.



Toen Johannes opgroeide, was hij net als Elia, een  
groot man van         God.  Johannes vertelde de  

mensen dat Gods Zoon 
binnenkort zou komen om hen 

te zegenen.  De Joodse leiders
haatten Johannes, omdat hij 
tegen hen zei: �Bekeert u!  
Stop met zondigen.� Ze wilden 
niets over hun zonden 

horen.



Anderen noemden hem Johannes de Doper, omdat 
hij mensen onderdompelde in water om te laten zien 
dat ze spijt hadden van hun zonden.  
Op een dag kwam Jezus naar Johannes 
toe om zich te laten 
dopen.  �U moet mij 
dopen,� protesteerde 
Johannes.  Maar 
Jezus zei: �Laat 
het zo zijn.�
En Johannes 
doopte Hem.



Na de doop van 
Jezus, zag Johannes 
de Heilige Geest op 
Jezus neer dalen in 
de vorm van een duif.  
Dit was het teken 
van God.  Johannes 
wist dat Jezus de 
Zoon van God was.  
Johannes noemde 
Jezus het Lam van 
God dat de zonde van 
de wereld wegneemt.



Johannes leidde vele mensen naar God.  Maar 
Herodes, de wrede regeerder, gooide Johannes in 

de gevangenis.  �Het 
is een zonde dat u 
met Herodias, de 
vrouw van uw broer, 
samenwoont,� had 
Johannes tegen 
Herodes gezegd.



Herodes wist dat het waar was.  Hij wist dat 
Johannes een dienaar van God was, een 

rechtvaardige en 
heilige man.  Maar hij 
wilde niet stoppen 
met zondigen.  En
Johannes stopte niet 
met het preken tegen 
zonde, zelfs als dat 
betekende dat hij in 
de gevangenis 
gestopt werd. 



Op zijn verjaardag gaf Herodes een groot feest.   
De dochter van Herodias danste voor hem.  
Herodes genoot hiervan.  �Wat je mij ook 
vraagt, je mag het hebben,� beloofde hij 

haar.  �Zelfs als is het de helft van 
mijn koninkrijk.�



�Wat zal ik 
vragen?� vroeg 
het meisje zich 
af.  Haar slechte 
moeder Herodias, 
die Johannes 
haatte, vertelde 
haar waar ze om 
moest vragen!  
Het was vreselijk!



�Geef me een schaal met het 
hoofd van Johannes de Doper 
erop,� zei het meisje tegen 
Herodes.  Hij had spijt van 
zijn belofte, maar hij was de 
trots om te weigeren.  �Haal 
het hoofd van Johannes 
op, en breng het hier,�
beval Herodes.  
Zijn soldaten 
gehoorzaamden 
hem.



De vrienden van Johannes waren 
erg bedroefd en begroeven het 
lichaam van Gods moedige en 
trouwe dienaar.  Het 
werk van Johannes 
voor God was nu 
klaar. Misschien 
wisten ze dat 
Jezus hen zou 
troosten in hun 
verdriet.



�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 

�Een Man door God gestuurd�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Lukas 1, 3, Marcus 6
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


