Beste broeders en zusters,
Toen de Heer Jezus geboren werd, trok dit gelijk aandacht. Mensen van diverse pluimage
zochten hem op: herders uit de velden van Efrata, wijzen uit het Oosten en koning Herodes
kregen er lucht van dat er iets bijzonders was gebeurd. Kwam de één om te aanbidden, de ander
wilde Jezus ombrengen.
Kennismaking
Vandaag de dag is het nog precies zo: de persoon van de Heer Jezus roept verschillende reacties
op. Die van aanbidding en dankbaarheid of die van ergernis en jaloezie. Het verlangen van ‘Wat
zegt de Bijbel‘ is dat mensen, waar ze ook wonen, een kennismaking met de Heer Jezus zullen
hebben en Hem zullen aanbidden en Hem mogen zien zoals Hij is: Het lam van God, het Licht van
de wereld, het Brood van het leven en ...
Learnnn
We zijn dankbaar voor het online platform van GlobalRize
waardoor we voortdurend nieuwe Bijbelcursussen kunnen
toevoegen. Ondersteund met een social media campagne,
hebben we wzdb.learnnn.com flink onder de aandacht
kunnen brengen en zien we dat het aantal cursisten langzaam
groeit. Momenteel doen zo’n 35 mensen de cursus op papier,
25 per email en zijn via wzdb.learnnn.com 60 deelnemers
begonnen aan een van de elf cursussen (met elk ongeveer
vijftien lessen). Neem zelf eens een kijkje op
www.watzegtdebijbel.nl

Kerst quiz
Net als met Pinksteren hebben
we afgelopen maand met het oog
op kerst, weer een bijzondere
quiz ontworpen en online gezet.
De kerstquiz kun je alleen spelen
of als groep. Denk aan
catechisatie, Bijbelstudiegroep of
familiekring. De quiz is een
laagdrempelige manier om je
verdiepen in Gods woord en te
leren over de geboorte van de
Heer Jezus.

Wat moet je doen om de quiz te spelen?
• Ga naar www.watzegtdebijbel.nl/kerst en speel de quiz.
• Stuur de link door naar je groep en laat een bericht opnemen in de (digitale) nieuwsbrief, het
mededelingenblad of de website van jouw gemeente. Gebruik daarbij de tekst onderaan deze
brief.
Na de ontmoeting met Jezus gingen de herders terug naar hun werk ‘…terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden’ (Lucas 2:20). Namens het bestuur wens ik voor
jou en mij dat de Heer Jezus eenzelfde soort uitwerking in ons leven zal hebben.

Goede feestdagen en een gezegend Nieuwjaar,
Pier Groen, voorzitter
Stichting Wat Zegt de Bijbel
bestuur@watzegtdebijbel.nl

P.S.
•

•
•

Stichting Wat Zegt de Bijbel heeft een ANBI-status. Giften op bankrekening NL09 INGB
0000 4570 19 zijn daardoor aftrekbaar voor de belastingen. Jouw bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld zodat wij door kunnen gaan met onze missie. Wil je een gift geven, dan kan
dit ook gemakkelijk op onze website.
Heb je een vraag of wil je een uitschrijving van de nieuwsbrief doorgeven? Dat kan hier
Bericht om door te sturen naar je gemeente: Wat weet jij van het geboorteverhaal van
Jezus? Test je kennis en ga naar www.watzegtdebijbel.nl/kerst

Bedankt voor jouw betrokkenheid!

WAT WEET JIJ VAN KERST?
Jaar in jaar uit horen we het geboorteverhaal van baby Jezus. Waarschijnlijk vroeger op
school, misschien vorig jaar nog in de kerk. Hier komt het ‘kerstverhaal’ nog een keer als
‘fake news’. Niet alles is juist. Wat is een feit? En wat is een fabel? Hoeveel fouten haal
jij eruit?
Jozef en Maria raken zwanger van elkaar. Rond de uitgerekende datum moeten ze vanwege
een volkstelling naar Bethlehem gaan. Omdat het ver weg is, kon Maria gelukkig op een
ezel zitten en hoefde ze niet te lopen. In de herberg is geen plaats, maar in de stal nog wel.
Te midden van de dieren wordt baby Jezus geboren. Drie wijzen uit het Oosten op kamelen
volgen een grote ster. Tijdens het kraambezoek geven ze goud, wier en mirre. De herders
horen ‘s nachts van engelen over de geboorte van Jezus. In de ochtend komen ze op
kraambezoek, maar zijn hun kraamcadeaus vergeten. Het einde van het kraam- cq
kerstverhaal is minder fraai omdat het jonge gezin moet vluchten naar Egypte. Pilatus heeft
lucht gekregen van de nieuwgeboren ‘Koning der Joden’. Hij duldt geen concurrent en laat
alle baby’s tot drie jaar oud vermoorden door soldaten.
De oplossing is te vinden op www.watzegtdebijbel.nl/kerst

