God komt naar ons toe
Markus 1:1-8
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Advent
• God begint een nieuwe periode
• God komt naar ons toe

Dopen
•

Begin van een nieuwe start in je leven

•

Jezus aan het roer van je leven

•

Relatie met Hem
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Markus 1
1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: "Let op, ik zend mijn
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen".
3. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van
de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’
4. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging
en de mensen opriep zich te laten dopen dopen en tot inkeer
te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
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Markus 1
5. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl
ze hun zonden beleden.
6. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een
leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
7. Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;
ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken
en de riemen van zijn sandalen los te maken.
8. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen
met de heilige Geest.’
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Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat,
gaat, maar eeuwig leven heeft.
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Advent
•

God begint een nieuwe periode

•

God komt naar ons toe

Dopen
• Begin van een nieuwe start in je leven
• Jezus aan het roer van je leven
• Relatie met Hem
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Matteüs 28:18-20

Opdracht van Jezus

18. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde.
19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest,
20. en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
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Handelingen 2:38-39

Opdracht van de apostelen

38. Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te
krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u
geschonken worden.
39. want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en
voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich
zal roepen.’
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