
1 januari 

OOGGETUIGE 
Johannes 20:30-31 

Een nieuw jaar ligt voor ons. 
Wat er gaat komen, weten we niet. 
Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. 
Misschien heb je goede voornemens. 
Om elke dag uit de Bijbel te lezen. 
En uit dit dagboek. 
Geen slecht idee. 
Ga dan op pad met Johannes. 
Een van de vrienden van Jezus, een echte ooggetuige. 
Hij was een van de twaalf discipelen. 
Ze volgden Jezus overal. 
Ook al snapten ze Hem lang niet altijd. 
Toch konden ze niet zonder Hem leven. 
Zijn aantrekkingskracht was te groot. 

Als Johannes oud is, schrijft hij over Jezus. 
Niet alleen een mooi stukje geschiedenis. 
Nee, het is veel meer. 
Johannes wil iets bewijzen. 
Vandaar het bijbelgedeelte dat je hebt gelezen. 
Want Jezus is de Zoon van God. 
Alleen door Hem kun je gered worden. 
Als je in Hem gelooft, is er een prachtige toekomst. 
Eeuwig leven, voor altijd bij Hem. 

Johannes kon het weten. 
Hij was een ooggetuige. 



2 januari 

EEN VRIENDENCLUB 
Mattheüs 4:18-22 

Een clubje vrienden of vriendinnen. 
Dat is vaak heel gezellig. 
Niet altijd trouwens. 
Want soms is er ruzie, of geroddel. 

johannes zit ook bij zo'n clubje. 
Dertien mannen in totaal. 
Nou ja, twaalf en één, eigenlijk. 
Want die Ene is jezus. 
Een leraar, die alles van God weet. 
Maar dat merken ze later pas. 

jezus komt bij het meer van Galilea. 
Een stelletje vissers is aan het werk. 
Hij roept Petrus en Andreas, twee broers. 

johannes is ook druk bezig. 
Samen met zijn broer jakobus en zijn vader Zebedeüs. 
Hij ziet een vreemde man. 
'Kom met Me mee', zegt Hij. 
'Ik maak van jullie vissers van mensen.' 
johannes schrikt. 

Die ogen .. . 
Die stem .. . 
johannes kan niet anders dan gehoorzamen. 
Net zoals jakobus. 

Ze laten het schip en hun vader achter. 
Weg van hun werk en hun familie. 
Direct. Onmiddellijk. 
Ze gaan op mensen vissen! 
Gehoorzaam aan jezus. 
Jij ook? 



3 januari 

HET LICHT 
Johannes 1:1-9 

Een wonderlijk begin. 
Geen heldere taal. 
Hoewel het over licht gaat. 
Nog preciezer: over het Licht, jezus. 

In het allereerste begin was jezus er al. 
Al voordat God de hemel en de aarde maakte. 
Heb je het goed gelezen? 
Er staat: jezus is God Zelf. 
Alles is gemaakt omdat jezus het heeft gewild. 
Zonder Hem zou er niets zijn. 
Geen aarde, geen heelal. 
Geen mensen en dieren. 
Ook jij en ik niet. 

Dat betekent dat we hier niet toevallig zijn. 
Dat is fantastisch om te weten. 
We zijn welkom. 

jezus is het Licht. 
In dat licht zien we wie we zijn. 
Mensen die in het donker leven. 
Zondaars die een Redder nodig hebben. 

jezus is God. 
Diezelfde jezus wordt mens! 
Onvoorstelbaar. 
Dat nieuws moet worden voorbereid. 
Dat is de taak van johannes de Doper. 
Hij IS niet het Licht. 
Hij vertelt van het Licht. 
Dat mag jij ook doen! 



4 januari 

HERKEN JE HEM OOK? 
Johannes 1:10-18 

Er is iets vreemds gebeurd. 
jezus heeft als God de wereld gemaakt. 
Later komt Hij als mens op de aarde. 
Maar de meeste mensen herkennen Hem niet. 
Ze snappen niet wie Hij is. 

jij wel? 
Snap jij dat God mens is geworden? 
Alleen om het voor jou en mij weer goed te maken? 
Dat kun je eigenlijk niet snappen. 
Alleen maar geloven. 
En dat moet je ook zeker doen. 
Want het is echt de moeite waard. 
Hij geeft je namelijk een nieuw leven. 
Dan draait het niet meer om jezelf. 
je wordt zelf minder belangrijk. 
De liefde van jezus gaat leven in je hart. 
En dat moeten anderen merken! 
Want liefde maakt warm. 
je wilt ervan uitdelen. 
Dan laat je iets zien van wie jezus is. 
Vol liefde, eerlijk en oprecht. 
Hij laat ons zien hoe God is. 

Deel jij ook al uit? 
Zien anderen iets van jouw liefde? 
Of leef je nog voor jezelf? 

Volgeling zijn van jezus. 
Dat maakt het leven de moeite waard! 



5 januari 

DRIE EN TOCH EEN 
Johannes 1:1-2; Genesis 1:1-2; Filippensen 2:6 

God, die mens is geworden. 
Daarover heb je gisteren gelezen. 
Het geeft aan hoeveel God van mensen houdt. 
Van jou en van mij. 
Het is de moeite waard om heel precies te lezen. 
Dat maakt het vaak duidelijker. 

Vandaag drie korte bijbelgedeelten. 
Ze staan op verschillende plekken in de Bijbel. 
Maar ze hebben alles met elkaar te maken. 
Ze gaan over God de Vader. 
Over God de Zoon. 
En over God de Heilige Geest. 
Zij zijn er vanaf het eerste begin. 
Beter gezegd: Ze zijn er altijd al geweest. 
Voor God telt de tijd niet. 
Maar voor die machtige God tel jij wel mee! 
Hij houdt van jou. 
Hij wil niet dat het verkeerd met je afloopt. 
Daarom komt Hij Zelf! 
Dat is God de Zoon. 
Jezus is mens geworden. 
Voor ons. 
Ongelofelijk, maar waar. 
En God de Heilige Geest? 
Die staat altijd voor je klaar. 
Hij wil in je werken. 
Om je vol te maken. 
Vol van Jezus' liefde. 

Word je daar niet blij van? 
En dankbaar? En stil? 



6 januari 

IK HEB HEM MET EIGEN 
OGEN GEZIEN 

Johannes 1:14; Kolossensen 1:15-23 

Heb jij wel eens een bekend iemand gezien? 
Een minister, een beroemde sporter, of een filmster? 
Dan zeg je misschien wel tegen je vrienden: 
'Ik heb hem met eigen ogen gezien.' 
Geen twijfel mogelijk. 
Ooggetuige dus. 

johannes is ook ooggetuige. 
Hij kent jezus persoonlijk. 
Hij hoort bij dat groepje van twaalf mannen. 
Samen met zijn broer jakobus. 
Ze zijn heel goede vrienden geworden. 
Daarom kan hij ons zoveel over jezus vertellen. 
Hier vertelt johannes dat jezus echt mens was. 
Net zoals jij en ik. 
Alleen zonder verkeerde dingen. 
Vol van liefde. 
Eerlijk. 

De Zoon van God werd een gewoon mens. 
Zo laat God zien hoe Hij de mens bedoeld heeft. 
Hij gaf de mens deze opdracht: 
'Houd van Mij met je hele hart. 
En van anderen net zoals je van jezelf mag houden.' 

Maar dat is niet alles. 
jezus kwam ook om het grote offer te brengen. 
Dat kostte Hem Zijn leven. 
De hemelse Koning liet Zich vermoorden. 
Om jou en mij te kunnen redden. 
Hij heeft onze schuld overgenomen. 
Dat is pas echte liefde! 



7 januari 

JE KUNT WEL ZIEN 
VAN WIE DIE ER EEN IS 

Johannes 1:18; 2 Korinthe 4:4-6 

'je kunt wel zien van wie die er een is.' 
Dat hoor je misschien wel eens zeggen. 
Lijk jij ook sprekend op iemand? 
Op je vader of moeder? 
Of op je broer of zus? 
Dat kan soms. 
Meestal gaat het dan om de buitenkant. 
Hoe je eruitziet. 
Soms ook om de binnenkant. 
Hoe je bent. 

Hoe God eruitziet weten we niet. 
Toch is dat niet helemaal waar. 
Want als je jezus kent, dan ken je God ook. 
jezus lijkt namelijk precies op Hem. 
In jezus zien we hoeveel God van ons houdt. 
De liefde straalt gewoon van jezus' gezicht. 
Hij heeft alles voor ons overgehad. 
Zijn leven zelfs. 
Zo is Hij gestraft voor onze zonden. 
Vrijwillig, uit liefde. 

Dankbaar? 
ja toch? 
Dan weet je wat je mag doen. 
Anderen laten zien wie jezus is. 
Zodat jezus ook hun hart mag vullen. 
Ben je vandaag al zo'n helder licht geweest? 

Kunnen ze zien op wie jij lijkt? 
Straalt jezus' liefde ook door jou heen? 
Dan ben je Zijn getuige. 



8 januari 

JIJ 
Johannes 1:9-13 

Een ding is duidelijk: 
jezus is het Licht. 
Zijn liefde straalt in deze wereld. 
Voor iedereen die het ziet. 
Maar daar ligt het probleem. 
Niet iedereen erkent jezus als de Redder. 
Voor velen is Hij hooguit een belangrijke man. 
Maar niet het Licht in een donkere wereld. 

Vandaag gaat het over jou. 
Over wie jij bent. 
Ben jij zelf zo'n helder licht? 
Ik vrees van niet. 
Ook al heb je een goed stel hersens. 
Toch zit je vol verkeerde gedachten. 
Toch doe je stomme dingen. 
En doe je anderen pijn met je woorden. 

Maar daar blijft het toch niet bij? 
jezus wil dat je Zijn licht doorgeeft. 
Dat je liefde uitstraalt. 
Dat je van Zijn Vader houdt. 
En van alle mensen met wie je te maken hebt. 
Dat kan als je jezus helemaal vertrouwt. 
Als je niet langer zonder Hem kunt leven. 
Als jezus het Licht is in je leven. 
Dan ben je een lichtend voorbeeld voor anderen. 

Alleen jezus kan mensen veranderen. 
Dat mag je anderen vertellen. 
Dat is geweldig! 



9 januari 

JOHANNES DE DOPER (1) 
Jesaja 40:1-5 

Een zeldzaam figuur. 
Hij ziet eruit als een zwerver. 
Het gesprek van de dag. 
Zijn naam: johannes de Doper. 
De zoon van Zacharias en Elizabeth. 
Ook al zo'n ongelofelijk verhaal. 
Oude mensen die een kind krijgen. 
Een engel heeft het verteld. 
Want God heeft een bijzondere opdracht voor johannes. 
Hij moet vertellen dat Jezus komt. 
Dat is zijn levenstaak. 

Als johannes groot is, gaat hij naar de woestijn. 
In naam van God spreekt hij rake woorden. 
Zoals jesaja lang geleden al had gezegd. 
Talloze mensen komen luisteren. 
Zijn preken dwingen de mensen na te denken. 
Hij vraagt iedereen zich te bekeren. 
De zonde, het verkeerde, moet verdwijnen uit je leven. 

Velen erkennen dat ze schuldig zijn. 
Ze willen hun leven veranderen. 
In dienst van God leven. 
Anderen zijn kwaad. 
Ze willen niet horen dat ze schuldig zijn. 

De belangrijkste taak van Johannes is: wijzen op jezus. 
Hij is de Redder. 

Die taak heb jij ook. 
Niet altijd makkelijk. 
Dat vond johannes ook niet. 
Maar iedereen moet weten wie jezus is! 



10 januari 

JOHANNES DE DOPER (2) 
Johannes 1:19-28 

Hij eet sprinkhanen. 
Hij draagt een ruwe mantel. 
Hij heeft lang haar en een baard. 
Niet direct een modeldominee. 
Maar preken kan Johannes als de beste. 
De leiders van Israël willen er meer van weten. 
De godsdienstleraren vertrouwen het niet. 
Want die Johannes krijgt steeds meer aanhangers. 
Velen laten zich dopen. 
Vandaar zijn bijnaam: de Doper. 

Johannes bedreigt de macht van de godsdienstleraren. 
Daarom willen ze weten wat hij vertelt. 
En wie hij eigenlijk is. 
Kennelijk zijn ze ongerust. 
Sommigen herinneren zich misschien nog de wijzen. 
Lang geleden hadden die het over een koningskind. 
Zou deze Johannes dat soms zijn? 
Maar Johannes wijst alleen naar Jezus. 
Hij bereidt Zijn komst voor. 
Meer niet. 
Dat is zijn opdracht. 
En waarom doopt hij verschillende mensen? 
Omdat het een teken van bekering is. 
Mensen willen een nieuw leven. 
Een leven met God. 
En dat teken helpt hen daarbij. 

Misschien ben jij ook gedoopt. 
Als teken dat je bij God hoort. 
Kind van de Vader. 
Als je twijfelt, kan dat teken je helpen. 


