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Deze folder wordt je aangeboden door:

Wil je meer weten over wie Jezus is en wat geloven in 
Hem inhoudt? Reageer via reacties@traktaatzending.
org of stuur de ingevulde antwoordstrook aan ons op: 

ETZ, Postbus 41, 2950AA te Alblasserdam

Je ontvangt dan gratis en vrijblijvend een boekje over 
Jezus en een gedeelte uit de Bijbel.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

© 2012/2018 St. ETZ, Alblasserdam, Holland

Ken je Jezus? Jezus kennen is meer dan 
(veel) dingen over Hem weten. Als jij bereid 
bent naar Hem te luisteren en te gehoorza-
men aan de goede regels van zijn konink-
rijk, dan wil Hij in je hart komen leven en je 
van binnen vrede geven. Dan ben je nooit 
meer zonder hoop. 

Wil je hier meer over weten? Praat er dan 
over met mensen die in Jezus geloven, bij-
voorbeeld degenen van wie je deze folder 
hebt ontvangen. 

Ook door te lezen in de Bijbel leer je Jezus 
beter kennen, want de Bijbel is Gods lief-
desbrief voor de mensen.

 Jezus
 Christus 
onze hoop

Als je Jezus wilt leren 

kennen, kun je contact 

met Hem zoeken door 

te bidden

VOORBEELD



Hij is het middelpunt van het christelijk 
geloof. Hij is de belangrijkste persoon in 
het leven van miljoenen mensen. Maar 
wie is Jezus Christus eigenlijk? Dat wordt 
duidelijk in de Bijbel, het boek van God. 
In de Bijbel draagt Jezus vele namen. Die 
laten samen zijn karakter en unieke bete-
kenis voor iedereen zien. Hiernaast vind je 
in alfabetische volgorde enkele van Jezus’ 
namen, vergezeld van een verwijzing waar 
ze in de Bijbel teruggevonden kunnen 
worden.

Afdruk van Gods wezen >>> Hebreeën 1:3

Bemiddelaar tussen God en mensen >>> I Timotheüs 2:5

Begin en einde >>> Openbaring 22:13

Grondlegger en voltooier van ons geloof >>> Hebreeën 12:2

Hoogste Heer en Koning >>> Openbaring 19:16

Lam van God >>> Johannes 1:29

Leven >>> Johannes 11:25

Licht voor de wereld >>> Johannes 8:12

Onze hoop >>> I Timotheüs 1:1

Onze redder >>> Titus 1:4

Raadsman >>> Jesaja 9:5

Rots >>> I Corinthiërs 10:4

Vredevorst >>> Jesaja 9:5

Waarheid >>> Johannes 14:6

Zoon van God >>>  Hebreeën 4:14

Toen Hij volwassen was, verbaasde ieder-
een zich over zijn goedheid, zijn wijsheid 
en zijn daden. Jezus was vol liefde, maar 
niet soft. Hij stelde schijnheiligheid aan de 
kaak en kreeg daarom vijanden. Hij werd 
opgepakt, zwaar mishandeld en gedood 
aan het kruis. 

Daarmee was het verhaal echter niet voor-
bij! In de Bijbel wordt verteld dat  Jezus’ 
sterven mensen de mogelijkheid geeft om 
een nieuw leven met God te beginnen: vrij 
van schuld en angst met uitzicht op over-
winning over de dood. Jezus bewees zijn 
macht over de dood door 3 dagen na zijn 
overlijden uit het graf op te staan. Hij leeft 
nu in de hemel en zal eens terugkeren om 
als Koning op aarde te heersen. Zijn ko-
ninkrijk zal een rijk zijn van gerechtigheid, 
vrede en vreugde.

Ken je Jezus? Ongeveer 

2000 jaar geleden werd Hij 

geboren, de Zoon van God 

die mens werd

VOORBEELD




