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
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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!
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