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Het thema van dit nummer van
Bijbelvast is: De historiciteit van
Jezus. Het is mooi te ontdekken dat
de historische bronnen voldoende
informatie bieden om de Heere Jezus
te plaatsen binnen de context van zijn
tijd en de Joodse wereld van toen.
Maar in de Bijbel vinden we veel meer
dan louter historische informatie.
Immers, de Bijbel is de door God
geïnspireerde Heilige Schrift
(2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21). Hierin
vinden we unieke informatie
waarin ons wordt meegedeeld dat
Jezus onnoemelijk veel meer was
dan een historische persoon. Zijn
bovennatuurlijke geboorte werd op
Gods bevel door de engel Gabriël
aangekondigd als een wonder door
de Heilige Geest en de kracht van de
Allerhoogste, en daarom zou Hij Gods
Zoon zijn (Luk. 1:35). Dit Zoonschap
houdt in dat Jezus Zelf God is! Dat
is wat Petrus mocht belijden. Deze
belijdenis overstijgt feitelijke kennis.

'Maar in de Bijbel vinden
we veel meer dan louter
historische informatie.'

Het is een uitspraak van persoonlijk
geloof, van een persoonlijke relatie
met de Heere Jezus.
De Bijbelstudie van dit nummer gaat in
op de vraag: ‘Waar zegt Jezus dat Hij
God is en wij Hem moeten aanbidden?’
Een essentiële vraag die de kern
van ons geloof raakt. Verder treft u
een artikel aan over de historische
onderbouwing van het bestaan van
Jezus Christus, aan de hand van een
boek van Habermas. In het midden van
het blad vindt u een poster speciaal

voor tieners en studenten die hen kan
helpen in gesprekken over Jezus.
We hopen en bidden dat dit nummer
tot zegen voor u en uw kinderen
mag zijn.

Annechiena Vrolijk
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De Bijbel open

Auteur: Erika de Stigter

Waar zegt Jezus:
'Ik ben God'?
‘Laat me één Bijbelvers zien waar staat dat Jezus zegt ‘Ik ben God’
of ‘aanbid Mij'.' Deze vraag krijg ik vaak in gesprekken met mijn
moslimvrienden. Na de eerste keer ging ik ijverig op zoek in de Evangeliën
en vond tot mijn teleurstelling nergens de letterlijke uitspraak ‘Ik ben God’ en
‘aanbid mij’. Hoe weten we dan toch uit de Evangeliën dat Jezus God is?
Dat Jezus nergens letterlijk zegt: ‘Ik ben God, aanbid Mij’
betekent niet dat Hij geen God is, of dat Hij dit niet Zelf
claimde te zijn. Tijdens literatuurstudiea vond ik vier punten
die aantonen dat Jezus in de Evangeliën getuigt dat Hij God
is en niet slechts een Profeet.
1

Jezus claimt Zijn Godheid en
Zijn vijanden vinden dat ook

Jezus verkondigt wel degelijk dat Hij God is. In Joh. 10:30
spreekt Jezus over ‘Ik en de Vader zijn Één.’ waarop de
Joden reageren: ‘Wij stenigen U niet vanwege een goed
werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U,
Die een Mens bent, Uzelf God maakt.’ (vers 33). Nergens
lezen we dat Jezus ontkent dat Hij Zichzelf tot God maakt
en hen corrigeert. Iets soortgelijks lezen we in Joh. 6:18
waar staat: ‘Daarom dan probeerden de Joden des te meer
Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de
sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en
daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.’
Zie ook Luk. 22: 70.71; Joh. 8:58; Joh. 5: 25-27; Joh. 8:24; Joh 19:6,7; Mat.
26:63-65.

2

Jezus laat Zich God noemen
en aanvaardt aanbidding

We lezen een aantal keer dat Jezus aanbeden wordt en/of
God genoemd wordt. Hij veroordeelt dit nooit. Als Jezus
geen God was, zou Hij dan niet duidelijk gezegd hebben
dat ze Hem niet mochten aanbidden? In Joh. 20:28 zegt
Thomas tegen Jezus: ‘Mijn Heer, mijn God’, waarop Jezus
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hem niet berispt. Toen Jezus een keer aan Zijn discipelen
vroeg ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ antwoordde Petrus:
‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ En Jezus
antwoordde en zei tegen hem: ‘Zalig bent u, Simon Barjona,
want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar
Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ (Mat. 16:15-17).
Zie ook Mat. 2:11; Mat. 14:32-33; Mat. 27:54; Mat. 28:9,17; Luk. 24:52; Joh.
9:38; Joh. 11:25-27; Joh. 17:5,24.

3

Jezus maakt aanspraak op namen
en titels die uniek zijn voor God

Jezus gebruikt verschillende keren titels die uniek zijn
voor Gods verbondsnaam in het Oude Testament (JHWH).
Jezus presenteert Zich in de Evangeliën vaak als de ‘Ik ben’.
In Joh. 8:58-59 zegt Jezus ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Vóór Abraham geboren was, ben Ik’ (Joh 8:58) waarop de
Joden Jezus willen stenigen. De woorden ‘ben Ik’ of ‘Ik ben’
sluiten aan bij ‘IK BEN’ (Exo. 3:14), de verbondsnaam van
God (JHWH).
Zie ook Joh 6:35; 8:12;10:7;10:11; 11:25;14:6;15:1.

Jezus noemt Zich tevens verschillende keren ‘Zoon des
mensen’, wat verwijst naar Daniël 7:13-14 waar duidelijk
is dat de ‘Zoon des mensen’ JHWH Zelf is. Tijdens Zijn
veroordeling vraagt de hogepriester: ‘Bent U de Christus,
de Zoon van de Gezegende?’ En Jezus zei: ‘Ik ben het. En
u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand
van de kracht van God en zien komen met de wolken van de

‘Bent U de Christus, de
Zoon van de Gezegende?’
En Jezus zei: ‘Ik ben het.'

hemel.’ Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: ‘Waar
hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering
gehoord.’ (Mark. 14:61b-64a). De Joden kenden de Torah en
de profetieën en wisten dan ook heel goed dat Jezus Zich hier
vereenzelvigde met JHWH.

4

Jezus doet wonderen en tekenen
die alleen God kan doen

Jezus liet zien dat Hij God is door een groot aantal wonderen
en tekenen. Hij vergaf mensen hun zonden (Mark. 2:3-10), iets
wat God alleen kan doen. Hij wekte mensen op uit de dood
en ook Zijn eigen opstanding uit de dood noemt Jezus een
teken (Mat. 12: 38-40). Daarnaast presenteert Jezus Zich als
alomtegenwoordig (Mat. 18:20), eeuwig (Joh. 8:58), alwetend
(Mat. 16:21) en almachtig (Joh. 11:38-44), eigenschappen die
alleen God toebehoren. Ook doet Hij veel tekenen die aansluiten
bij oudtestamentische teksten en profetieën over JHWH zelf.
Zie Mark. 2:28 vgl. Exodus 20:8; Mark. 6:45-52 vgl. Job 9:8; Mark. 4:35-41 vgl. Ps.
107:25-30; Joh. 19:37 vgl. Zach. 12:10.

'Dat Jezus nergens
letterlijk zegt: ‘Ik ben
God, aanbid Mij’ betekent
niet dat Hij geen God is,
of dat Hij dit niet Zelf
claimde te zijn'

Aanmoediging
We kunnen dus concluderen dat Jezus op verschillende
manieren laat zien dat Hij God is. Wat een wonder dat God
Zelf naar de aarde wilde komen om redding mogelijk te maken:
Immanuël! Misschien heb je deze kerst wel een gelegenheid om
deze boodschap met iemand te delen. Je kunt delen wat kerst
voor jou betekent. Of één van bovenstaande Bijbelgedeelten
lezen of vertellen. God kan het gebruiken om in zijn of haar hart
interesse te wekken voor de HEERE Jezus!
Bestudeerde literatuur: ‘Allah of Jezus’ van Nabeel Qureshi, ‘Klaar voor
een antwoord’ van David R. Reid, ‘Meer dan een timmerman’ van Josh &
Sean McDowell en diverse artikelen van Gotquestions.org. Een volledige en
wetenschappelijke literatuurlijst van bestudeerde boeken en websites vind je op
www.logos.nl/bijbelvast.
a

Waarom?
Jezus houdt tijdens Zijn bediening gedurende
sommige momenten en/of voor bepaalde
mensen Zijn identiteit bewust verborgen.
Ook spreekt Hij regelmatig in indirecte taal,
bijvoorbeeld door gelijkenissen en het aanhalen
van oudtestamentische profetieën. Het hoeft
ons dan ook niet te verbazen dat Jezus Zijn
Godheid op andere manieren openbaart dan
door de letterlijke woorden ‘Ik ben God’.
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Van de website

Boekrecensie

Artikelen van logos.nl uitgelicht

Is Jezus een
mythe?
Er zijn boeken (o
.a. ‘De Da Vinci
Code’) en films
(o.a. ‘Zeitgeist’)
die
beweren dat de
verhalen over Je
zus
slechts mythes
zijn die ontleen
d
zi
jn
aan heidense vo
lkscultuur, zoal
s
de
verhalen over H
orus en Mithra
s.
Horus zou o.a. ge
boren zijn uit ee
n
maagd op 25 de
cember en Mith
ra
s
zou o.a. 12 disc
ipelen
hebben gehad en
zijn
gekruisigd. Wat
is
hiervan waar?

Heeft Jezus dat echt gez
egd?
Wat wij als christenen gelove
n over
het leven van Jezus is gebase
erd op de
vier Evangeliën. Er zijn ech
ter ook nog
andere ‘evangeliën’ geschreve
n met
uitspraken over het leven van
Jezus.
Waarom staan deze
evangeliën niet in ons
Nieuwe Testament?

Auteur: Irene van der Ham

Basisboek
voor iedere christen

D
Bestond Jezus echt?
Zijn er ook buitenbijbelse
bronnen die het bestaan van
ikel
Jezus bevestigen? In dit art
ege
vro
wordt beschreven wat
niet-christelijke
geschiedschrijvers
gezegd hebben over
Jezus en christenen.

Wie is de
Here Jezu
s?
Is het versla
g van de geb
o
orte
van Jezus b
etrouwbaar?
In dit
artikel word
en 2 argum
enten
voor een nie
thistorisch ve
rslag
weersproke
n.

e hoofdvraag die dit boek wil beantwoorden is: Wie
was Jezus? Is wat er over Hem geschreven is, waar?
Vanuit historische feiten wordt er een antwoord
gezocht op deze vragen. Als lezer word je uitgedaagd om te
bepalen of je Jezus beschouwt als een leugenaar, een zot,
of de Zoon van God. Andere opties zijn er niet.
Veel atheïsten hebben de overtuiging dat de Bijbel niets
meer is dan een sprookjesboek. Christenen zouden totaal
geen been hebben om op te staan. Maar dit boek toont
aan dat als je de Bijbel behandelt als een historische bron,
je tot een geheel andere conclusie komt. De geschriften
uit het Nieuwe Testament blijken de meest betrouwbare
historische bronnen te zijn die we op aarde kennen!
Belangrijke vragen die in dit boek worden behandeld,
zijn: Hoe denkt de wetenschap over Jezus? Is de Bijbel
betrouwbaar? Heeft de opstanding van Jezus echt
plaatsgevonden? Zijn de apostelen gestorven voor een
leugen? Wat is er met Saulus/Paulus gebeurd? Zijn
er andere verklaringen mogelijk dan die van het
christelijke geloof?

‘Meer dan een Timmerman’ is à €9,99 verkrijgbaar in de
webshop van Logos Instituut: webshop.logos.nl.
onlogischer is om niet te geloven in het getuigenis dat de
apostelen hebben gegeven, dan om het te verwerpen.
‘Meer dan een Timmerman’ is heel onderhoudend
geschreven en leest vlot. Het boekje leent zich heel goed
om weg te geven aan mensen die aan het begin van hun
zoektocht naar Jezus staan.

Het is opmerkelijk om erachter te komen dat het leven van
Jezus, en de gebeurtenissen rondom Zijn leven, zó goed
onderbouwd kunnen worden vanuit de documentatie.
Als lezer kom je meer en meer tot de conclusie dat het

Als 198 pagina’s te veel is, is ‘De
Opstanding van Jezus’ van Josh & Sean
McDowell geschikt om te lezen. Dat
boekje (64 pagina’s) behandelt de
belangrijkste argumenten in een beknopte
vorm en kost maar €2,99.

Gebeds- en dankpunten vanuit Logos Instituut
Logos Instituut is geheel afhankelijk van God in het werk dat ze doet. Bidt u mee voor onderstaande punten?
• Danken voor de komst van de nieuwe werknemers Kees van Helden en Albert Holtvluwer.
• Danken dat de dinospecial goed ontvangen is en veel mensen erdoor geholpen of bemoedigd zijn.

Website update
Op de website www.logos.nl is het nu nog makkelijker om artikelen te vinden door middel van een indeling in onderwerpen. Op
www.logos.nl/videos staan nu alle verschenen video’s overzichtelijk op één pagina. Een andere toevoeging is de pagina ‘Buitenlandse

• Bidden voor goede samenwerking in het vernieuwde team van Logos Instituut.
• Bidden voor het nieuwe project rondom lesmateriaal voor christelijke scholen en gezinnen.
• Bidden voor 2022, dat het zegenrijk mag zijn en wij tot zegen mogen zijn.

bronnen’, hier staan links naar betrouwbare buitenlandse sites en aanbevolen artikelen uit het buitenland.
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Wie is
Jezus?
Er zijn maar drie opties!
Wie was Jezus van Nazareth?
Als je de historische bronnen
serieus neemt dan heb je maar
drie reële opties: Je ziet Jezus
als God, of je ziet Hem als Iemand
met waanideeën, of je ziet Hem
als een leugenaar. Wie Jezus niet
ziet als God kan niet anders dan
schokkende conclusies trekken.

Dit schema is niet bedoeld om Jezus te ‘bewijzen’ en vormt
ook geen basis voor een waar geloof. Het schema kan je wel
helpen om atheïsten en andersgelovigen die belang hechten
aan historiciteit en logica aan het denken te zetten.

Meer weten over dit onderwerp?
Lees het boekje ‘Meer dan een
Timmerman’ van Josh & Sean McDowell.

Heeft Jezus
bestaan?

nee

ja

Beweerde Jezus
God te zijn?

nee

ja

Is Jezus ook
echt God?

nee

Het bestaan van Jezus van Nazareth wordt
algemeen geaccepteerd als een historisch feit. Er
is veel historisch bewijsmateriaal (bronnen) voor
het bestaan van Jezus (zie blz. 10-11).

De beschrijvingen van de Evangeliën en andere
nieuwtestamentische geschriften maken onomstotelijk
duidelijk dat Jezus claimt God te zijn en niet slechts
een wijze leraar of profeet (zie blz. 4-5). Deze Bijbelse
bronnen van de eerste generatie christenen zijn historisch
betrouwbaar.

Wist Jezus Zelf dat
Hij geen God was?
ja

ja

nee

Als je zegt dat Jezus
geen God was, terwijl
Hij dat Zelf wel
dacht, dan maak je
Hem tot iemand met
waanideeën.

Als je zegt dat Jezus leerde dat Hij God was,
terwijl Hij wist dat dit niet zo was, dan maak
je Jezus tot een leugenaar. Het zou dan ook
dwaas zijn om zich voor deze leugen te laten
martelen en doden.

1, God
Dit is in overeenstemming met de inhoud
van de Bijbel en doet bovendien recht
aan de historische bronnen en logica.

Legende

Wijze leraar

2, Iemand met
waanideeën*
Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet
logisch dat iemand met waanideeën
zulke wijze dingen heeft kunnen leren,
de gehele mensheid en geschiedenis zo
heeft kunnen beïnvloeden en er ook zo’n
hoge moraal op na hield.

3. Leugenaar*
Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet
logisch dat een leugenaar mensen een
hoge morele standaard onderwijst,
opkomt voor zwakken en zieken en zich
laat martelen en doden voor de leugen.
Jezus’ daden waren in overeenstemming
met Zijn hoog morele onderwijs.

*We beseffen dat dit godslasterlijke termen zijn,
maar dit is wel het gevolg van het ontkennen van
de Godheid van de Heere Jezus.

Uit de wetenschap: Voor u gelezen

Auteur: Ton Verdam

Historische onderbouwingen voor
De geschiedkundige
betrouwbaarheid van het
bestaan van Jezus Christus is
wetenschappelijk goed onderbouwd.
Vooral wanneer je de boeken en
brieven van het Nieuwe Testament
vergelijkt met andere historische
geschriften. Er zijn echter nog meer
bronnen die bevestigen wat in het
Nieuwe Testament staat. Al deze
bronnen samen geven de kern van
de Bijbelse boodschap rond de
geboorte, het leven, de dood en
de opstanding van de Heere Jezus
weer. Dus ook wanneer je je niet wil
beroepen op de Bijbel, blijft die kern
overeind!
Dr. Gary R. Habermas heeft het
boek ‘The Historical Jesus: Ancient
evidence for the life of Christ’
geschreven waarin hij in deel II een
aantal historische bronnen uiteenzet
die het bestaan van Jezus Christus
bevestigen. Hieronder volgt een
samenvatting.
Het Nieuwe Testament
heeft betere manuscripten
dan enig ander oud boek
Er zijn meer dan 5000
nieuwtestamentische manuscripten
(handschriften) en delen van
manuscripten. Ter vergelijking: de
meeste klassieke werken (zoals de
werken van Plato) hebben minder
dan 20 manuscripten, maar worden
wel als betrouwbare historische
bronnen gezien. De teksten van de
nieuwtestamentische manuscripten
liggen dicht bij de originele geschriften.
1
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het bestaan van Jezus Christus
geloofsbelijdenissen worden zelfs
gedateerd op een aantal jaar na
de kruisiging van Jezus! Deze
geloofsbelijdenissen zijn enkele van
de vroegste bronnen.
De vroegste christenen, bijvoorbeeld,
waren ervan overtuigd dat ‘Jezus
Christus is gekomen in het vlees’, zoals
verkondigd in de belijdenis in 1
Johannes 4:2.3. In Filippenzen 2:6 e.v.
staat een oude lofzang die spreekt
over zowel de menselijke als de
goddelijke natuur van Jezus.2
Een ander voorbeeld is de vroegchristelijke geloofsbelijdenis uit 1
Tim. 3:16 die ook wel de Christuslofzang werd genoemd, waarin staat
dat ‘God geopenbaard is in het vlees’ en
de verklaring dat Jezus voor Pontius
Pilatus de goede belijdenis deed. De
vroegste christenen geloofden dus in
Jezus als de Zoon van God.

Eén evangeliefragment dateert van
ongeveer 25 jaar na het evangelie van
Johannes en het grootste deel van het
Nieuwe Testament van 50-150 jaar na
de originelen.
De meeste klassieke werken
dateren van wel 700-1400 jaar
na de originelen. Niets van het
oorspronkelijke Nieuwe Testament
is verloren gegaan of ontbreekt. Er
kunnen goede argumenten worden
aangevoerd dat elk van de evangeliën
is geschreven door een ooggetuige of
onder invloed van getuigenissen uit de
eerste hand.

Voor-testamentische
lofzangen en
geloofsbelijdenissen
De meeste wetenschappers zijn het
erover eens dat er vroegchristelijke
geloofsbelijdenissen zijn geweest,
vaak in de vorm van lofzangen die
eerst mondeling werden doorgegeven
om pas later in de boeken en
brieven van het Nieuwe Testament
terecht te komen.1 Afwijkend taalen woordgebruik laat zien dat de
schrijvers deze geloofsbelijdenissen
niet zelf hebben geschreven, maar
over hebben genomen van vroege
geloofsbelijdenissen. Sommige
2

Archeologisch materiaal
Er zijn niet alleen schriftelijke
archeologische bronnen gevonden,
maar ook plaatsen en voorwerpen
die de Bijbel bevestigen. Dit betreft
o.a. Bijbelse plaatsen als het bad
van Siloam, inscripties over de
volkstelling van Lukas 2:1-53,
skeletten die de manier van kruisigen
door de Romeinen aantonen en het
3

zogenoemde ‘Nazareth decreet’
over het schenden van graven.4 Het
historische verband tussen Pilatus
en de kruisiging van Jezus is goed
gedocumenteerd door vroege
geschiedschrijvers als Tacitus en
Josephus.
Oude niet-christelijke
bronnen
De hierboven genoemde Tacitus
(ongeveer 55-120 n.Chr.), maar
ook Suetonius, Josephus en Thallus
schreven over de christenen en wat zij
geloofden. Ook administrateurs van
de overheid als Plinius de jongere en
de keizers Trajanus en Hadrianus zelf
deden dit. Zo zijn er Joodse, heidense,
gnostische en apocriefe bronnen.
Hoewel sommige van deze bronnen
bedoeld waren om een verdraaid
beeld te geven rond Jezus, bevestigen
ze daardoor juist de echtheid ervan.
Vals geld duidt immers op het bestaan
van echt geld.
4

Verloren geraakte werken
In werken van kerkvaders
staan soms verwijzingen naar of
citaten van oudere verloren geraakte
werken. Die werken zelf zijn er
misschien niet meer, maar in de
verwijzingen ernaar staat de kern van
het Evangelie. Dat betekent dat van
deze verloren geraakte werken, de
5

schrijvers geloofden in de feiten rond
de historiciteit van Jezus. Omdat we
wel weten dat deze schrijvers kort na
de dood van Jezus leefden kunnen
we deze verwijzingen of citaten uit
verloren geraakte werken beschouwen
als vroege historische bronnen.
Conclusie
De hoeveelheid materiaal dat de
historiciteit en de kern van de
woorden en werken van onze Heer
bevestigen, is bij elkaar opgeteld,
overweldigend!

Bron: Habermas, G. R. (1996). The
historical Jesus: ancient evidence for
the life of Christ. Joplin, MO: College
Press Publishing Company.

De meeste Bijbelwetenschappers zijn het met elkaar eens dat deze lofzangen al in omloop waren voordat ze op papier waren gesteld.
De letterlijke betekenis van de Griekse grondtekst is als volgt: ‘in de (innerlijke en uiterlijke) vorm van God, ... Die de (uiterlijke) vorm van een mens heeft aangenomen’.
3
Zie artikel https://logos.nl/wie-was-de-gouverneur-van-syrie-bij-de-geboorte-van-jezus-christus/
4
Het ‘Nazareth decreet’ werd waarschijnlijk uitgeroepen naar aanleiding van de opstanding van Jezus (van Nazareth). Er werden strenge straffen gesteld op
het schenden van graven, met name het weghalen van de sluitsteen.
1
2
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11.

Voor kids

Josephus
Niet alleen Mattheüs en Lukas hebben verslagen geschreven over
het leven van Jezus. Ook de beroemde Joodse geschiedenisschrijver Josephus (37-100 na Christus) schreef over Jezus. Hij had
het over Jezus, de broer van Jakobus, die Christus genoemd werd.

De geboorte van Jezus was groot nieuws! Veel mensen uit die tijd
wisten ervan. Er waren zelfs een heel aantal ooggetuigen (ze waren
erbij) vlak na de geboorte van Jezus. Bijvoorbeeld de herders. Deze
ooggetuigenverslagen zijn opgeschreven door
eurtenis =
Mattheüs en Lukas. Deze verslagen van de
Historische geb
rde
een waargebeu
historische gebeurtenis van de geboorte van
gebeurtenis
Jezus kan je dan ook teruglezen in de Bijbel!
uit het verleden
Mattheüs

was een leerling en volgeling van Jezus. Hij was dus een ooggetuige van het leven
van Jezus. Het Bijbelboek Mattheüs is geschreven rond 60 na Christus. In de tijd dat er nog
veel mensen Jezus gezien en gehoord hadden.

De Romeinse geschiedenis-schrijver Tacitus (56-120 na Christus)
schreef over de christenen die vervolgd werden door keizer Nero.
Deze christenen volgden een man die Christus genoemd werd en
ter dood veroordeeld was door Pontius Pilatus.

Tacitus

Deze betrouwbare opgeschreven verslagen noemen we ook wel
buitenbijbelse bronnen over Jezus.

Lukas

was een arts die
leefde in de tijd van Jezus. Ooggetuigen vertelden wat ze gezien en gehoord hadden en Lukas
schreef het op, rond 60 na Christus. God zorgde
ervoor dat Lukas en Mattheüs precies het juiste
opschreven.

De herders

Lukas 2:8-18

De herders waren in het veld
, vlakbij Bethlehem, toen er een
engel
het goede nieuws vertelde en
er een engelenkoor ‘Ere zij God
’ zong.
Ze haastten zich naar de stal
. Waar ze Jezus in de kribbe
von
den.
De herders waren erbij! En ze
vertelden het ‘overal’.

Wie hebben het Kind Jezus gezien of wie hebben ook
van Zijn geboorte gehoord? Zoek maar op! Weet je de
antwoorden? Mail het naar bijbelvast@logos.nl en maak
kans op een kinderboek of -dvd.

Horizontaal
6
7
8

De wijzen
Mattheüs 2:1-2, 9-11

De wijzen zagen een ster en volgden hem. Naar koning Herodes.
De hogepriesters en schriftgeleerden bij Herodes wezen naar het
plaatsje Bethlehem. Daar vonden de wijzen het Kind Jezus. De
wijzen hebben Jezus ontmoet!

12.

Mattheüs 2:4
Lukas 2:36-38
Lukas 2:8

9
10

Lukas 2:25-28
Mattheüs 2:3..

4
5

Mattheüs 2:4
Lukas 2:17 inwoners van...

Verticaal
1
2
3

Lukas 2:4
Mattheüs 2:1
Lukas 2:5

Oplossing;

Bijbelvast December 2021 nr 5 13.

Webshop

Voorstellen nieuwe medewerker

Direct naar de shop:

'Wat is er mooier
dan je hele
werkweek actief
bezig te zijn met
het uitdragen van
het Evangelie?!'

‘In het mooie Ommen ben ik opgegroeid in een christelijk nest en sinds 2016
woon ik in Baarn. In mijn vrije tijd ben ik graag op een voetbalveld, in een
klimhal of bij mijn (kerk)familie. Ook probeer ik steeds meer te lezen. Ik ben
opgeleid als eventmanager (HBO Leisure Management) en heb de afgelopen 5
jaar mogen bijdragen aan het pro-life werk van stichting Schreeuw om Leven.

!
Cadeautip

Het was tijd om een nieuwe weg in te slaan en al snel kon ik parttime bij
Evangelie & Moslims aan de slag. Per oktober mag ik de andere helft van de
week Logos Instituut ondersteunen bij het organiseren van evenementen, de ict
en het contact met de achterban. Wat is er mooier dan je hele werkweek actief
bezig te zijn met het uitdragen van het evangelie?!

WEET scheurkalender 2022

‘The case for Christ’

Allah of Jezus

Niveau: 12+ jaar

Documentaire of speelfilm
Niveau: 16+ jaar, gemiddeld

350 blz.
Niveau: 16+ jaar, diepgaand

€14.95

€9,99 of €14,99

€25.00

Albert Holtvluwer (30)

Mijn motivatie om me in te zetten voor Logos Instituut zit hem in het Woord
Logos. U leest het goed. Woord met een hoofdletter, zoals in Johannes 1. Jezus
leren kennen en volgen is wat ik iedereen toewens!
Ik zie er naar uit om samen aan deze missie te werken met mijn nieuwe
collega’s, met de vele waardevolle vrijwilligers en met de vele mensen, zoals u,
die betrokkenen zijn. Op hoop van zegen!’

Tip voor tieners!

Evenementen

QR code naar agenda:

De onzekerheid omtrent de mogelijkheden van het organiseren van evenementen is de reden dat wij als Logos
op dit moment nog niets concreet in de agenda hebben staan. Een studiedag in de eerste helft van D.V. 2022 en
een visiebijeenkomst zijn al wel in voorbereiding. Zodra data bekend zijn, wordt dat via de digitale nieuwsbrief en
agenda op de website medegedeeld.

Is de Bijbel echt waar?

Hoe het begon

Geloof jij dan nog?

126 blz.
Niveau: 12+ jaar, eenvoudig

16 blz.
Niveau: 1-3 jaar, om samen te lezen

96 blz.
Niveau: 12+ jaar, eenvoudig

€9.95

€14,95

€11.99

Kleurplaten Bijbelvast dinospecial

Tip!

Nieuw in de webshop!
De webshop heeft nu aan de rechterkant nieuwe speciale groepen: ‘gratis producten’ en ‘uitverkoop’. Bij ‘uitverkoop’
komen uitgaven in van boeken waar we er slechts één van hebben of boeken die door ons voor het maken van een
recensie éénmalig zijn gebruikt.

14.

De laatste Bijbelvast over dino’s is heel goed ontvangen en veelvuldig
bijbesteld. Ouders, leerkrachten en leidinggevenden vroegen deze special
volop aan om uit te delen en te bespreken op scholen en verenigingen.
De kleurplaatactie achterop leverde prachtige exemplaren op!
Alle inzenders hebben een exemplaar van het mooie boek
‘Wat weten we van dinosaurussen’ ontvangen.
Bijbestellen van de special kan nog steeds via info@logos.nl
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DOE MEE MET ONZE EINDEJAARSACTIE!
ACTIE: HELDERE ANTWOORDEN VOOR JONG EN OUD
Christelijk onderwijs en schoolboeken staan de laatste tijd volop in de
belangstelling en dat is niet per se iets positiefs... De Tweede Kamer wil
in toenemende mate bepalen wát en hoe kinderen leren. Dat vraagt om
degelijk en hedendaags onderwijsmateriaal, en dat is waar wij als Logos
Instituut volop actief in zijn.
Logos Instituut geeft heldere antwoorden op grote vragen over Bijbel,
geloof en wetenschap. Wij ondersteunen op het gebied van onderwijs,
opvoeding en onderzoek. Bijvoorbeeld door spreekbeurten, gastlessen,
onderwijsmateriaal en artikelen. We merken dagelijks dat er hieraan onder
ouders, scholen en kerken een grote behoefte is.

STEUN LOGOS INSTITUUT VANAF € 5,(EXTRA) PER MAAND EN U ONTVANGT
ALS DANK ÉÉN VAN DEZE CADEAUS
NAAR KEUZE THUISGESTUURD.

Ga naar www.logos.nl/actie, of scan de QR-code.
Bedankt voor uw steun!

Volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn!

